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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az EU ipara – különösen a csúcstechnológiai ágazatok – függ a 
nyersanyag-behozataltól, és hogy az EU nyersanyag-politikai kezdeményezése az ezen 
erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítását célozza;

2. emlékeztet rá, hogy a nyersanyag-politikai kezdeményezést amiatt bírálta néhány nem 
kormányzati szervezet, hogy az aláássa a szegény országok fejlesztési célkitűzéseit, és 
nincs összhangban a politikák fejlesztési célú összehangolására tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal; emlékeztet a politikák fejlesztési célú koherenciájával 
kapcsolatos, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkében rögzített 
kötelezettségekre; kéri a Bizottságot, hogy állítson fel szolgálatok közötti munkacsoportot 
a nyersanyagokkal kapcsolatos, e kötelezettségvállalásoknak eleget tevő, részletesebb 
stratégia kidolgozása céljából; emlékeztet, hogy a tiltott nyersanyag-kereskedelem a 
fejlődő országokban még ma is az állandósult vagy tartós konfliktusok egyik legfőbb 
kiváltó oka;

3. hangsúlyozza, hogy Európa nyersanyag-politikájának teljes mértékben figyelembe kell 
vennie a fejlődő országok fenntartható gazdasági növekedését és azok sajátos szociális 
normáit (amint azt az EUMSZ 208. cikke kimondja), továbbá biztosítania kell a fejlesztési 
politika és a nyersanyag-politikai kezdeményezés közötti koherenciát; ennélfogva úgy 
véli, hogy az EU-nak támogatnia kell a fejlődő országokat feldolgozó kapacitások 
kiépítésében, gazdaságaik diverzifikálásában, a nyersanyagexporttól való függésük 
csökkentésében, valamint termékeik hozzáadott értékének a hazai gyártás és feldolgozás 
révén történő fokozásában is;

4. kéri a Bizottságot, hogy a nyersanyag-politikai kezdeményezés további központi 
célkitűzései közé vegye fel a) az uniós nyersanyagfogyasztás csökkentését, b) az EU 
nyersanyag-behozataltól való függésének csökkentését, és c) a világ 
nyersanyagkészleteinek kezelését szolgáló fenntartható és méltányos rendszer 
létrehozását;

5. ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Parlament éves helyzetjelentés formájában kapjon 
rendszeres tájékoztatást a nyersanyag-politikai kezdeményezés alakulásáról és az abban 
rögzített célok teljesüléséről; kéri, hogy ez a jelentés az EU által a politikák fejlesztési 
célú összehangolására tett kötelezettségvállalás szempontjából is értékelje a nyersanyag-
politikai kezdeményezést;

6. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a megújított nyersanyag-politikai kezdeményezés 
nem hivatkozik sem a GSP-re, sem a GSP+-ra, és nem javasol alternatív kereskedelmi 
ösztönzőket az e rendszerek hatályán kívül eső országok számára az emberi jogok, a 
környezetvédelmi normák és a nemzeti reformok előmozdítása, valamint a 
gyermekmunka elkerülése esetén; kéri a Bizottságot, hogy támogassa és szorgalmazza a 
nyersanyagexporttól nagymértékben függő fejlődő országok gazdasági diverzifikációt 
célzó kezdeményezéseit;
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7. megállapítja, hogy a nyersanyagból származó bevétel létfontosságú szerepet játszhat 
abban, hogy lehetővé váljon a legkevésbé fejlett országok számára a millenniumi 
fejlesztési célok elérése; kéri a Bizottságot, hogy segítse a fejlődő országokat gazdaságuk 
diverzifikálásában és a nyersanyagoktól való függésük csökkentésében a kimeríthető 
természeti erőforrások védelme érdekében, továbbá tanácsadás és kapacitásépítés útján 
támogassa a legkevésbé fejlett országokat, hogy lehetővé váljon hatékony, alternatív, 
adóbevételt termelő mechanizmusok kiépítése;

8. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azokat a fejlesztési előnyöket, melyeket a 
nyersanyagokat érintő exportkorlátozások jelentenek a legkevésbé fejlett országok 
számára, mivel az exportra kivetett adók fontos bevételi forrást jelentenek – különösen a 
legkevésbé fejlett országokban –, ami ösztönzést jelent a hazai gyártó és feldolgozó 
vállalatok fejlesztéséhez, lehetőséget biztosítva a magasabb hozzáadott értéket képviselő 
export számára; hangsúlyozza a környezetvédelem támogatásának jelentőségét a 
természeti erőforrások korlátlan kiaknázásának megakadályozása révén;

9. megjegyzi, hogy a nyersanyagok árának volatilitása bizonyos mértékig spekuláció 
eredménye;

10. kéri a Bizottságot, hogy a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló 
kezdeményezés (EITI) normái, valamint az egyesült államokbeli Dodd–Frank-törvény 
1502. szakasza alapján mihamarabb terjesszen elő jogalkotási javaslatot az országonkénti 
jelentéstételről; emlékeztet, hogy ezt a Fejlesztési Bizottság a Bizottság 2012-es 
munkatervéről szóló strukturált párbeszéd keretében parlamenti prioritásként javasolta; 
sürgeti a Bizottságot, hogy a korrupció megelőzése és az adóelkerülés megakadályozása 
érdekében javaslatába foglalja bele azt az előírást, hogy a nyersanyag-kitermelő 
vállalatoknak országonként kell beszámolniuk eladásaikról és hasznukról, valamint a 
befizetett adóikról és bevételeikről; hangsúlyozza, hogy az átláthatóság, a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás és a jól működő adminisztráció előnyös mind a nyersanyag-
kitermelő vállalatok, mind pedig az erőforrásokban gazdag fejlődő országok számára; kéri 
a Bizottságot, hogy a Dodd–Frank-törvény 1502. szakaszának mintájára dolgozzon ki 
jogalkotási javaslatot, amely előírja, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságból és a 
szomszédos országokból nyersanyagokat beszerző vállalatoknak nyilatkozniuk kell arról, 
milyen intézkedésekkel biztosítják, hogy az ásványkincs-vásárlásukból származó 
bevételekből ne részesüljenek emberi jogi jogsértéseket elkövető fegyveres csoportok; 
ilyen értelemben kéri az Európai Uniót és tagállamait, hogy gyakoroljanak nyomást a 
fejlődő országokban jelen lévő európai vállalkozásokra és mutassanak példát 
szerepvállalásukkal a társadalmi felelősségvállalás és a tisztességes munka előmozdítása 
terén;

11. egy olyan jogalkotási javaslat kidolgozását kéri, melynek értelmében a fejlődő 
országokban való működésük során az európai uniós szabványokat nem alkalmazó EU-s 
vállalatok nem juthatnak semmilyen európai finanszírozáshoz, és komoly aggodalmának 
ad hangot a környezetvédelmi, munkaügyi szabványokat és emberi jogokat megsértő EU-s 
vállalatokkal kapcsolatos, számos jól dokumentált eset miatt;

12. elismeri a fejlődő országok kormányainak és parlamentjeinek legitim jogát, hogy a civil 
társadalommal konzultálva a közérdeknek megfelelő politikákat léptessenek életbe és 
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szabályozzák a külföldi befektetéseket, oly módon, hogy ez utóbbiak a helyi gazdaság 
előnyére szolgáljanak, országon belüli többletértéket termeljenek és segítsék elő a 
fejlődést; hangsúlyozza, hogy az európai uniós nyersanyag-politikai stratégiának nem 
szabad ezeket a jogokat korlátoznia;

13. felszólítja az EU-t és az Afrikai Uniót, hogy javasoljanak és hajtsanak végre konkrét 
fellépéseket az erőforrásokban gazdag fejlődő országok kapacitásépítését illető 
támogatások terén a 2011–2013 közötti időszakra vonatkozó Afrika–EU közös cselekvési 
terv keretében, a tagállamokkal, az ipar képviselőivel és a fő érdekelt felekkel 
együttműködésben; üdvözli, hogy e cselekvési terv tartalmazza képzés biztosítását a 
nyersanyagokkal kapcsolatos szerződések tárgyalásakor bevált gyakorlatokról, illetve 
elősegíti a bányászat területén folyó tudományos együttműködést, továbbá támogatja a 
helyes kormányzást, beleértve az átláthatóságot is;

14. ismét megjegyzi, hogy a kitermelő ágazat átláthatóságára vonatkozó kezdeményezések 
valójában üzletpártiak, mivel jogbiztonságot, fenntartható hosszú távú partnerségeket 
teremtenek és biztosítékként szolgálnak a tárgyalások újbóli megnyitásával vagy a 
kiutasítással szemben; megjegyzi, hogy vannak megoldásra váró kihívások, és hogy 
bizonyos szerződéseknek bizalmasaknak kell lenniük, ugyanakkor nyilvános ellenőrzés 
alatt kell őket tartani; megjegyzi, hogy a kőolajbevételek kezeléséről szóló ghánai törvény 
jó példa egy bizonyos mértékű titkosság és a parlamenti ellenőrzés egyidejű fenntartására;

15. üdvözli a pénzügyi információk fokozottabb közzétételének ösztönzését és a Bizottság 
által tervezett, a nyersanyag-kitermelő iparágakról szóló országonkénti jelentéstételt, és 
kéri a Bizottságot, hogy az adóparadicsomok, az adóelkerülés és az illegális tőkekiáramlás 
visszaszorítása érdekében a jövőben tegyen jogalkotási javaslatot a transznacionális 
nagyvállalatok nyeresége és adófizetése automatikus közzétételének kötelezővé tételére 
minden olyan fejlődő országban, amelyben jelen vannak; továbbá nagyobb átláthatóságot 
kér a fejlődő országokban nyersanyagokat kitermelő valamennyi vállalattól, megfelelő 
adófizetés és a tevékenységek nyílt bejelentése révén; hangsúlyozza, hogy a Kimberley-
folyamat tekintetében fontos az EU és az ENSZ közötti együttműködés;

16. felszólítja az EU-t, hogy a fejlődő országokkal kössön tisztességes kereskedelmi 
megállapodásokat, ideértve a legkevésbé fejlett országok esetében a technológiaátadást is, 
amelyeknek a fenntartható, szociális és környezetvédelmi követelményeket is magában 
foglaló kereskedelempolitika modelljeként kell szolgálniuk;

17. a stratégiai erőforrások tekintetében szorosabb nemzetközi együttműködésre szólít fel, 
amely keretében elindul egy nyitott, befogadó és átlátható folyamat a nyersanyagok 
világszerte történő jövőbeli felhasználásáról történő egyeztetés tekintetében, a Publish 
What You Pay-hez (PWYP) hasonló civil társadalmi hálózatok részvételével; úgy véli, 
hogy az ezen az érzékeny területen megvalósított globális kezdeményezések 
hozzájárulhatnak az EU és a feltörekvő gazdaságok, például Kína, Brazília és India 
közötti bizalom kiépítéséhez;

18. felszólítja az EU-t, hogy a fejlődő országokban való tevékenységük során a befektetőkre 
háruló kötelességek és jogok közé illessze be az emberi jogok, a környezetvédelmi és a 
legelemibb ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) munkaügyi szabványok tiszteletben 
tartását; úgy véli, hogy az EU-s vállalatoknak jogi úton felelősségre vonhatóknak kell 
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lenniük a székhely szerinti országukban e jogok leányvállalataik által külföldön elkövetett 
megsértése esetén, valamint jogi felelősséget kell viselniük az általuk ellenőrzött 
társaságokért is;

19. úgy véli, hogy az uniós nyersanyag-stratégiának tükröznie kell egyrészről a fejlett és a 
jelentősebb gazdaságok, másrészről pedig a legkevésbé fejlett országok gazdaságai közötti 
különbségeket;

20. felkéri az EBB-t és a Bizottságot, hogy a fejlődő országok nyersanyag-kitermelő 
iparágának támogatásával kapcsolatos döntéshozatal előtt alaposabban vizsgálják meg, 
hogy a projektek hozzájárulnak-e a szegénység felszámolásához, a fenntartható 
fejlődéshez és az inkluzív növekedéshez; kéri, hogy hirdessenek moratóriumot a 
bányászati projektek európai uniós közpénzekből történő finanszírozására az adóelkerülés 
elleni és a kellő körültekintést, a társadalmi és környezetvédelmi szabványok tiszteletben 
tartását támogató rendeletek elfogadásáig;

21. megjegyzi, hogy a természeti erőforrások kiaknázásának nem kizárólag a nyersanyag-
kitermelés a célja, hanem az is, hogy e tevékenység elősegítse az adott országban a tágabb 
társadalmi és gazdasági célok elérését;

22. rámutat, hogy a kisüzemi és kisméretű bányászat – amennyiben hivatalosan elismerik, 
szabályozzák és támogatják – alapvető szerepet játszhat a helyiek életében, 
munkahelyeket teremthet és hozzájárulhat a fejlesztési célok eléréséhez; sajnálja a tudás 
és az elemzési eszközök viszonylagos hiányát e területen, és hangsúlyozza, hogy növelni 
kell e terület elismertségét, elő kell segíteni a kisüzemi és kisméretű bányászattal 
kapcsolatos hatékony szakpolitika kidolgozását és végrehajtását, valamint ellenőrizni kell 
a segítségnyújtási erőfeszítéseket annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a kisüzemi 
bányászat esetében oly gyakran tapasztalt gyermekmunka, nem biztonságos 
munkakörülmények és kényszermunka jelentette szegénységi csapdákat és a kisméretű 
bányászati tevékenységgel kapcsolatba hozható konfliktusokat; felszólítja továbbá az EU-t 
és tagállamait, hogy mind nemzeti, mind helyi szinten támogassák a fejlődő országokat a 
fenntartható bányászati gyakorlatokkal, a nagyobb erőforrás-hatékonysággal, 
újrafelhasználással és újrahasznosítással kapcsolatos szaktudás rendelkezésre 
bocsátásával;

23. hangsúlyozza, hogy a nyersanyagokhoz való hozzáférést folyamatosan integrálni kell a 
béketeremtő és konfliktusmegelőző intézkedésekbe, mivel a konfliktusok jelentős része 
ismét kiújult bizonyos régiókban; úgy véli, hogy az EU hosszú távú célja egy olyan korai 
figyelmeztető és konfliktusmegelőző rendszer kialakítása kell legyen, amely lehetővé teszi 
annak időben történő észlelését, ha egy nyersanyag bizonyos konfliktusok forrásává 
válhat.
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