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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon, että EU on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista teollisuutta ja erityisesti 
korkean teknologian alaa varten ja että EU:n raaka-ainealoitteella pyritään varmistamaan 
näiden raaka-aineiden saatavuus;

2. palauttaa mieliin, että jotkut kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet raaka-ainealoitetta siitä, 
että se horjuttaa köyhien maiden kehitystavoitteita eikä ole kehityspolitiikan 
johdonmukaisuutta koskevien Euroopan unionin sitoumusten mukainen; muistuttaa, että 
kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevat velvoitteet on kirjattu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklaan; pyytää komissiota perustamaan yksiköiden 
välisen työryhmän, joka laatii yksityiskohtaisemman raaka-ainestrategian, jossa 
noudatetaan mainittuja velvoitteita; muistuttaa, että raaka-aineiden laiton kauppa on yhä 
yksi kehitysmaiden jatkuvien tai pitkäaikaisten konfliktien syistä;

3. painottaa, että EU:n raaka-ainepolitiikassa on tärkeää ottaa kattavasti huomioon 
kehitysmaiden kestävä talouskasvu ja niiden omat sosiaalinormit (SEUT-sopimuksen 
208 artiklan mukaisesti) ja varmistaa kehitysyhteistyöpolitiikan ja raaka-ainealoitteen 
keskinäinen johdonmukaisuus; katsoo siksi, että EU:n pitäisi myös auttaa kehitysmaita 
luomaan jalostusvalmiuksia, monipuolistamaan talouttaan, vähentämään riippuvuuttaan 
raaka-aineiden viennistä ja kasvattamaan tuotteidensa lisäarvoa kotimaisella 
valmistuksella ja jalostuksella;

4. kehottaa komissiota sisällyttämään raaka-ainealoitteeseen muita keskeisiä tavoitteita, joita 
ovat seuraavat: a) vähennetään raaka-aineiden kulutusta EU:ssa, b) vähennetään EU:n 
riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista ja c) luodaan kestävä ja tasapuolinen järjestelmä, 
jonka avulla hallinnoidaan maailman luonnonvaroja;

5. vaatii, että Euroopan parlamentille tiedotetaan vuotuisen seurantakertomuksen avulla 
säännöllisesti raaka-ainealoitteen kehittymisestä ja sen tavoitteiden täyttymisestä; kehottaa 
sisällyttämään kertomukseen myös raaka-ainealoitetta koskevan arvion, jossa otetaan 
huomioon Euroopan unionin sitoutuminen kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen;

6. on huolissaan siitä, että uudistetussa raaka-ainealoitteessa ei viitata GSP-järjestelmään 
eikä GSP+ -järjestelmään eikä ehdoteta vaihtoehtoisia kauppaa koskevia kannustimia, 
joilla edistettäisiin ihmisoikeuksia, ympäristönormeja, lapsityövoiman käytön välttämistä 
ja uudistuksia näiden järjestelmien ulkopuolelle jäävissä maissa; kehottaa komissiota 
tukemaan ja kannustamaan aloitteita kehitysmaiden talouksien monipuolistamiseksi, 
koska ne ovat erittäin riippuvaisia tietyistä raaka-aineista;

7. toteaa, että raaka-aineista saatavat tulot voivat auttaa ratkaisevalla tavalla vähiten 
kehittyneitä maita saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet; kehottaa komissiota 
auttamaan kehitysmaita monipuolistamaan talouksiaan ja vähentämään riippuvuutta 
raaka-aineista, jotta voidaan suojella ehtyviä luonnonvaroja ja tukea vähiten kehittyneitä 
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maita neuvonnalla ja luomalla valmiuksia, joiden avulla voidaan ottaa käyttöön tehokkaita 
vaihtoehtoisia, veroja tuottavia mekanismeja;

8. kehottaa komissiota huomioimaan vähiten kehittyneille maille raaka-aineiden 
vientirajoituksista aiheutuvat kehitysedut, koska vientiverot ovat merkittävä tulonlähde 
erityisesti vähiten kehittyneille maille, joten ne kannustavat kehittämään kotimaista 
valmistus- ja jalostusteollisuutta, joka kykenee valmistamaan lisäarvoltaan suurempia 
vientituotteita; korostaa, että ympäristönsuojelua on syytä tehostaa estämällä 
luonnonvarojen rajoittamaton käyttö; 

9. toteaa, että perushyödykkeiden hintojen epävakaus on jossain määrin seurausta 
keinottelusta;

10. pyytää komissiota antamaan nopeasti maakohtaisesta raportoinnista 
lainsäädäntöehdotuksen, joka perustuu kaivosteollisuuden avoimuusaloitteeseen (EITI) ja 
Yhdysvaltojen Dodd Frank -lain 1502 osastoon; muistuttaa, että 
kehitysyhteistyövaliokunta ehdotti tätä parlamentin ensisijaiseksi tavoitteeksi komission 
vuoden 2012 työohjelmaa koskevan rakenteellisen vuoropuhelun yhteydessä; kehottaa 
komissiota sisällyttämään ehdotukseensa vaatimuksen, että kaivosyhtiöiden on 
raportoitava maakohtaisesti myynnistä ja voitoista sekä veroista ja tuloista, jotta voidaan 
ehkäistä korruptiota ja estää veronkierto; korostaa, että avoimuus, yritysten sosiaalinen 
vastuu ja hallinnon toimivuus hyödyttävät sekä kaivosyhtiöitä että luonnonvaroiltaan 
rikkaiden kehitysmaiden yhteiskuntia; kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksen, joka vastaa Dodd Frank -lain 1502 osastoa, jossa vaaditaan 
Kongon demokraattisesta tasavallasta ja sen naapurimaista mineraaleja hankkivia 
yrityksiä osoittamaan toimet, joihin ne ovat ryhtyneet varmistaakseen, että niiden 
mineraalihankinnat eivät hyödytä ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyviä aseistautuneita 
ryhmiä; pyytää siksi Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita painostamaan kehitysmaissa 
toimivia eurooppalaisia yrityksiä ja näyttämään esimerkkiä yhteiskunnallisen vastuun ja 
ihmisarvoisen työn edistämisessä;

11. kehottaa laatimaan lainsäädäntöehdotuksen, jolla poistetaan EU:hun sijoittautuneilta 
yrityksiltä, jotka eivät kehitysmaissa toimiessaan noudata EU:n normeja, kaikki 
mahdollisuudet saada EU:n rahoitusta, ja ilmaisee vakavan huolensa useista hyvin 
dokumentoiduista tapauksista, joissa EU:hun sijoittautuneet yritykset ovat rikkoneet 
ympäristö- ja työnormeja ja ihmisoikeuksia;

12. tunnustaa kehitysmaiden hallitusten ja parlamenttien lailliset oikeudet harjoittaa 
politiikkaansa ja säännellä ulkomaisia investointeja yleisen edun mukaisesti 
kansalaisyhteiskuntaa kuullen siten, että ulkomaiset investoinnit hyödyttävät paikallista 
taloutta, luovat kotimaista lisäarvoa ja vauhdittavat kehitystä; korostaa, että EU:n 
raaka-ainestrategia ei saisi millään tavoin haitata näiden oikeuksien käyttämistä;

13. kehottaa EU:ta ja Afrikan unionia ehdottamaan ja panemaan täytäntöön konkreettisia 
toimia autettaessa luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita valmiuksien luomisessa EU:n 
ja Afrikan vuosiksi 2011–2013 laatiman toisen yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti 
yhteistyössä jäsenvaltioiden, teollisuuden ja sidosryhmien kanssa; on tyytyväinen 
toimintasuunnitelmassa esitettyyn toimintatapaan, jonka mukaisesti tarjotaan koulutusta 
parhaista mineraalisopimusten neuvottelukäytännöistä ja tuetaan kaivosalan tieteellistä 
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yhteistyötä sen lisäksi, että edistetään hyvää hallintotapaa, johon kuuluu myös avoimuus;

14. toistaa, että kaivosteollisuuden avoimuusaloitteet itse asiassa hyödyttävät yrityksiä ja 
niillä luodaan oikeusvarmuutta ja kestäviä pitkäaikaisia kumppanuuksia ja että ne toimivat 
turvatakuina neuvottelujen uudelleen aloittamista tai karkotuksia vastaan; toteaa, että 
vastassa on haasteita ja että jotkut sopimukset edellyttävät luottamuksellisuutta mutta 
niiden olisi kuitenkin kuuluttava julkisen valvonnan piiriin; pitää Ghanan öljytulojen 
hallinnointia koskevaa lakia hyvänä esimerkkinä siitä, että säilytetään tietty 
luottamuksellisuuden aste ja toisaalta turvataan parlamentaarinen valvonta;

15. pitää myönteisenä kaivosteollisuuden rahoitustietojen avoimuuden lisäämistä ja 
maakohtaista raportointia, joita komissio on suunnitellut, ja odottaa komission tulevaa 
lainsäädäntöehdotusta, jossa käsitellään mahdollisuutta, että monikansalliset yhtiöt 
ilmoittavat automaattisesti voittonsa ja veronsa kussakin kehitysmaassa, jossa ne toimivat, 
jotta on mahdollista estää verokeitaiden käyttö ja torjua veronkiertoa ja laitonta 
pääomapakoa; toivoo kaikilta kehitysmaissa toimivilta kaivosalan yrityksiltä myös lisää 
avoimuutta siten, että ne maksavat veronsa asianmukaisesti ja ilmoittavat avoimesti 
toiminnastaan; korostaa EU:n ja YK:n välisen yhteistyön merkitystä Kimberleyn 
prosessissa;

16. kehottaa EU:ta tekemään kehitysmaiden kanssa oikeudenmukaisia kauppasopimuksia, 
joihin kuuluu myös teknologian siirto vähiten kehittyneisiin maihin ja joita olisi käytettävä 
sellaisen kestävän kauppapolitiikan mallina, jolla on sosiaaliset ja ekologiset kriteerit;

17. kehottaa vahvistamaan strategisia resursseja koskevaa kansainvälistä yhteistyötä siten, että 
käynnistetään avoin, osallistava ja helposti seurattavissa oleva prosessi, jossa käsitellään 
raaka-aineiden käyttöä tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti ja johon 
kansalaisyhteiskunnan verkostot, kuten Publish What You Pay (PWYP), osallistuvat; 
katsoo, että tätä herkkää alaa koskevat maailmanlaajuiset aloitteet saattavat lisätä 
luottamusta EU:n ja Kiinan, Brasilian ja Intian kaltaisten nousevien talouksien välillä;

18. kehottaa EU:ta asettamaan sijoittajille velvoitteen noudattaa ihmisoikeuksia sekä 
ympäristönormeja ja ILO:n keskeisiä työnormeja toimiessaan kehitysmaissa; katsoo, että 
EU:hun sijoittautuneiden yritysten olisi oltava kotimaassaan oikeudellisesti vastuussa, jos 
niiden ulkomaiset tytäryhtiöt ja niiden valvomat yksiköt rikkovat näitä oikeuksia;

19. katsoo, että EU:n raaka-ainestrategian pitäisi heijastaa kehittyneiden ja suurten talouksien 
sekä vähiten kehittyneiden maiden välisiä eroja;

20. pyytää EIP:a ja komissiota harkitsemaan nykyistä tiukemmin sitä, edistävätkö hankkeet 
köyhyyden poistamista, kestävää kehitystä ja osallistavaa kasvua, ennen kuin ne päättävät 
kaivosteollisuuden toiminnan tukemisesta kehitysmaissa; kehottaa lopettamaan EU:n 
julkisen rahoituksen kaivoshankkeille, kunnes on hyväksytty asetukset, joilla kielletään 
veronkierto ja edistetään avoimuutta ja huolellisuusvelvollisuutta sekä sosiaalisten ja 
ympäristönormien noudattamista;

21. toteaa, että luonnonvarojen hyödyntäminen ei ole itsetarkoitus vaan sen avulla olisi 
autettava maata saavuttamaan laajemmat sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteensa;
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22. korostaa, että käsiteollisella ja pienimuotoisella kaivostoiminnalla voi olla suuri merkitys 
paikallistasolla, koska se tarjoaa työpaikkoja ja tukee kehitystavoitteita, jos se 
tunnustetaan virallisesti ja sitä säännellään ja tuetaan; pitää tätä alaa koskevan tiedon ja 
analyyttisten välineiden puuttumista valitettavana ja korostaa tarvetta lisätä sen 
näkyvyyttä, edistää käsiteollista ja pienimuotoista kaivostoimintaa koskevien toimien 
tehokkuutta ja täytäntöönpanoa sekä seurata pyrkimyksiä edistää pienimuotoiseen 
kaivostoimintaan liittyvien köyhyysloukkujen, kuten lapsityövoiman käytön, vaarallisen 
työympäristön ja pakkotyön, sekä konfliktien ehkäisemistä; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita myös tukemaan kehitysmaita sekä kansallisella että paikallisella tasolla 
antamalla käyttöön asiantuntemusta kestävän kaivostoiminnan käytännöistä, resurssien 
käytön tehostamisesta, uusiokäytöstä ja kierrätyksestä;

23. painottaa, että kysymys raaka-aineiden saatavuudesta olisi sisällytettävä 
rauhanrakentamista ja konfliktien ehkäisemistä koskeviin toimiin, koska joillakin alueilla 
esiintyy yhä uudelleen paljon konflikteja; katsoo, että EU:n pitkän aikavälin tavoitteena 
olisi oltava varhaisvaroitus- ja konfliktin ehkäisyjärjestelmän luominen, jotta olisi 
mahdollista havaita ajoissa, jos konfliktin syynä ovat raaka-aineet.
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