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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad dėl savo pramonės ES yra priklausoma nuo žaliavų išteklių importo, ypač dėl 
savo pažangiųjų technologijų sektoriaus, ir kad ES žaliavų iniciatyva siekiama užtikrinti 
galimybę gauti šių išteklių;

2. primena, kad kai kurios NVO kritikavo Žaliavų iniciatyvą dėl to, kad ji kenkia neturtingų 
šalių vystymosi tikslams ir neatitinka ES įsipareigojimo suderinti politiką vystymosi labui; 
primena su politikos darna susijusius įsipareigojimus, įtvirtintus Sutarties dėl Europos 
Sąjungos (SESV) veikimo 208 straipsnyje; prašo Komisijos sukurti iš įvairių 
departamentų atstovų sudarytą darbo grupę, kurios tikslas būtų suformuoti išsamesnę 
žaliavų strategiją, kurią įgyvendinant būtų laikomasi šių įsipareigojimų ; primena, kad 
neteisėta prekyba žaliavomis tebėra viena pagrindinių nuolatinių ar užsitęsusių konfliktų 
besivystančiose šalyse priežasčių;

3. pabrėžia, jog svarbu, kad įgyvendinant Europos žaliavų politiką būtų visapusiškai 
atsižvelgiama į tvarų besivystančių šalių ekonomikos augimą bei į jų konkrečius 
socialinius standartus (kaip nurodyta SESV 208 straipsnyje) ir užtikrinama vystymosi 
politikos ir Žaliavų iniciatyvos darna; todėl mano, kad ES taip pat turėtų remti 
besivystančias šalis, plėtoti jų perdirbimo pajėgumus, įvairinti jų ekonomiką, mažinti jų 
priklausomumą nuo žaliavų eksporto ir, plėtojant vietos gamybą bei perdirbimą, didinti jų 
produktų vertę;

4. ragina Komisiją kaip tolesnius pagrindinius Žaliavų iniciatyvos tikslus įtraukti a) ES 
žaliavų suvartojimo mažinimą; b) ES priklausomybės nuo importuojamų žaliavų 
mažinimą ir c) tvarios ir teisingos pasaulio gamtos išteklių valdymo sistemos kūrimą;

5. primygtinai reikalauja pateikiant metinę pažangos ataskaitą reguliariai informuoti Europos 
Parlamentą apie Žaliavų iniciatyvos plėtojimą ir jos tikslų įgyvendinimą; prašo, kad šioje 
ataskaitoje taip pat būtų pateiktas Žaliavų iniciatyvos vertinimas, atsižvelgiant į ES 
įsipareigojimą suderinti politiką vystymosi labui;

6. yra susirūpinęs, kad pakeista Žaliavų iniciatyva nėra susijusi su GSP ar GSP+ ir joje 
nesiūloma alternatyvių prekybos paskatų siekiant skatinti pagarbą žmogaus teisėms, 
aplinkos apsaugos standartų laikymąsi, vaikų darbo panaikinimą ir šalių vidaus reformas 
šalyse, kurioms netaikomos šios sistemos;  prašo Komisijos remti ir skatinti besivystančių 
šalių ekonominės veiklos, kuri yra labai priklausoma nuo tam tikrų žaliavų, įvairinimo 
iniciatyvas;

7. pažymi, kad iš žaliavų gaunamos pajamos gali vaidinti labai svarbų vaidmenį padedant 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus; ragina 
Komisiją padėti besivystančioms šalims įvairinti savo ekonomiką ir mažinti 
priklausomumą nuo žaliavų, siekiant apsaugoti senkančius gamtos išteklius ir remti 
mažiausiai išsivysčiusias šalis teikiant joms patarimus ir padedant stiprinti gebėjimus, kad 
būtų sudarytos sąlygos įdiegti veiksmingus alternatyvius apmokestinimo mechanizmus;
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8. ragina Komisiją visapusiškai atsižvelgti į naudą vystymuisi, kurią mažaiausiai 
išsivysčiusioms šalims teikia žaliavų eksporto apribojimai, nes eksporto mokesčiai yra 
svarbus pajamų šaltinis, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, padedantis suteikti 
ekonominių paskatų kurti vidaus gamybos ir perdirbimo pramonę, suteikiant daugiau 
galimybių didesnės pridėtinės vertės eksportui; pabrėžia, kad svarbu stiprinti aplinkos 
apsaugą, užkertant kelią neribotam gamtinių išteklių naudojimui;

9. pažymi, kad prekių kainų svyravimą tam tikru mastu lemia spekuliacija;

10. ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymą dėl kiekvienos šalies atskirai teikiamų 
ataskaitų, kurios būtų grindžiamos Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos (angl. EITI) 
standartais bei Jungtinių Amerikos Valstijų C. Doddo ir B. Franko akto 1502 skyriaus 
nuostatomis; primena, kad Vystymosi komitetas tai siūlė kaip Parlamento prioritetą 
palaikant struktūrinį dialogą dėl Komisijos 2012 m. darbo plano; ragina Komisiją įtraukti į 
savo pasiūlymą reikalavimą, kad, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir mokesčių vengimui, 
kiekvienos šalies kasybos bendrovės teiktų ataskaitas apie pardavimą ir pelną, taip pat 
apie mokesčius ir pajamas; primena, kad skaidrumas, įmonių socialinė atsakomybė ir 
veikianti administracija yra naudingi ir gavybos įmonėms, ir daug išteklių turinčių 
besivystančių šalių visuomenei; ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl teisės akto, 
atitinkančio C. Doddo ir B. Franko akto 1502 straipsnį, kuriame reikalaujama, kad 
bendrovės, perkančios naudingąsias iškasenas iš Kongo Demokratinės Respublikos ir 
kaimyninių šalių, parodytų, kokių priemonių jos imasi siekdamos užtikrinti, kad iš jų 
vykdomų šių naudingųjų iškasenų pirkimų nesipelnytų ginkluotos grupuotės, kurios 
pažeidžia žmogaus teises; šiuo tikslu prašo Europos Sąjungos ir valstybių narių raginti ES 
įmones, veikiančias besivystančiose šalyse, būti pavyzdžiu socialinės atsakomybės ir 
deramo darbo skatinimo srityse;

11. ragina parengti teisėkūros pasiūlymą, pagal kurį iš ES bendrovių, veikiančių 
besivystančiose šalyse ir nesilaikančių ES standartų, būtų atimta teisė į bet kurios rūšies 
Europos finansavimą; be to, reiškia didelį susirūpinimą dėl daugybės dokumentais 
tinkamai patvirtintų atvejų, kai ES bendrovės nesilaiko aplinkos ir darbo standartų ir 
pažeidžia žmogaus teises;

12. pripažįsta teisėtą besivystančių šalių vyriausybių ir parlamentų teisę, atsižvelgiant į 
visuomenės interesus ir pasikonsultavus su pilietine visuomene, priimti sprendimus dėl 
politikos krypčių ir reglamentuoti užsienio investicijas taip, kad užsienio investicijos būtų 
naudingos vietos ekonomikai, kurtų vidaus pridėtinę vertę ir skatintų vystymąsi; pabrėžia, 
kad ES žaliavų strategija neturėtų varžyti šios teisės;

13. ragina ES ir Afrikos Sąjungą siūlyti ir įgyvendinti konkrečius veiksmus gebėjimų 
stiprinimo srityje, siekiant teikti paramą daug išteklių turinčioms besivystančioms šalims 
pagal bendros Afrikos ir ES strategijos 2-ą veiksmų planą 2011–2013 m. laikotarpiui, 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, pramonės atstovais ir suinteresuotosiomis 
šalimis; palankiai vertina šiame veiksmų plane pateiktą siūlymą remiantis geriausia 
patirtimi rengti mokymus, kaip vesti derybas dėl naudingųjų iškasenų gavybos susitarimų, 
ir stiprinti mokslinį bendradarbiavimą kasybos sektoriuje, taip pat skatinti gerą valdymą, 
įskaitant skaidrumą;

14. pakartoja, kad kasybos pramonės sektoriaus skaidrumo iniciatyvos iš esmės yra palankios 



AD\869201LT.doc 5/7 PE861.069v02-00

LT

verslui, nes užtikrina teisinį apibrėžtumą ir tvarias ilgalaikes partnerystes, be to, veikia 
kaip apsaugos priemonės, užkertančios kelią derybų atnaujinimui arba išsiuntimui iš 
šalies; atkreipia dėmesį, kad yra problemų, kurias reikia spręsti, ir kad pagal kai kurias 
sutartis reikalaujama konfidencialumo, nepaisant to, turėtų būti užtikrinta jų visuomenės 
kontrolė; pažymi, kad Ganos pajamų iš naftos valdymo įstatymo projektas yra geras 
pavyzdys, kaip, viena vertus, galima išlaikyti tam tikrą slaptumą, kita vertus, kartu 
užtikrinti parlamentinę kontrolę;

15. pritaria Komisijos ketinimui skatinti atskleisti daugiau finansinės informacijos ir įvesti 
gavybos pramonės įmonėms taikomą reikalavimą teikti atskiras kiekvienos šalies 
ataskaitas; dėl to prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, 
pagal kurį tarptautinės korporacijos būtų įpareigotos automatiškai atskleisti informaciją 
apie kiekvienoje besivystančioje šalyje, kurioje jos veikia, gautą pelną ir sumokėtus 
mokesčius, siekiant kovoti su piktnaudžiavimu mokesčių rojumi, mokesčių vengimu ir 
neteisėtu kapitalo nutekėjimu; taip pat ragina užtikrinti didesnį visų žaliavų gavybos 
pramonės įmonių veiklos besivystančiose šalyse skaidrumą, susijusį su atitinkamų 
mokesčių mokėjimu ir viešu jų veiklos deklaravimu; pabrėžia ES ir JT bendradarbiavimo 
Kimberley procese svarbą;

16. ragina ES vykdyti sąžiningą prekybą su besivystančiomis šalimis (įskaitant technologijų 
perdavimą mažiausiai išsivysčiusioms šalims), kuri turėtų tapti tvarios prekybos politikos 
modeliu, apimančiu įvairius socialinius ir aplinkos kriterijus;

17. ragina strateginių išteklių klausimu labiau bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu vykdant 
atvirą, integruotą ir skaidrų procesą, per kurį būtų diskutuojama apie žaliavų naudojimą 
ateityje visame pasaulyje;; laikosi nuomonės, kad pasaulinės iniciatyvos tokioje svarbioje 
srityje gali būti naudojamos kaip ES ir Kinijos, Brazilijos bei Indijos tarpusavio 
pasitikėjimo kūrimo priemonės;

18. ragina ES numatyti investuotojams, vykdantiems veiklą besivystančiose šalyse, 
įpareigojimą gerbti žmogaus teises, laikytis aplinkos apsaugos ir TDO pagrindinių darbo 
standartų; mano, kad ES įmonės jų kilmės šalyse turėtų būti traukiamos teisinėn 
atsakomybėn, jei jų patronuojamosios įmonės užsienyje ir jų kontroliuojami subjektai 
pažeidžia šias teises;

19. mano, kad ES žaliavų strategijoje turėtų būti atspindėti, viena vertus, išsivysčiusių ir 
pagrindinių ekonomikos šalių ir, kita vertus, mažiausiai išsivysčiusių šalių skirtumai;

20. prašo EIB ir Komisijos prieš priimant sprendimus dėl paramos gavybos pramonės 
sektoriui besivystančiose šalyse kruopščiau svarstyti, ar projektai padeda mažinti skurdą, 
taip pat ar jie naudingi tvaraus vystymosi ir integracinio augimo aspektais; ragina 
paskelbti kasybos projektų ES viešojo finansavimo moratoriumą, kol bus priimtos 
nuostatos dėl kovos su mokesčių vengimu, dėl skaidrumo skatinimo, išsamaus patikrinimo 
principo ir pagarbos socialiniams bei aplinkos apsaugos standartams užtikrinimo;

21. pažymi, kad gamtos ištekliai turėtų būti toliau naudojami ne kaip savitikslis dalykas, o 
siekiant padėti atitinkamai šaliai įgyvendinti savo platesnius socialinius ir ekonominius 
tikslus;
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22. pabrėžia, kad amatų ir nedidelio masto kasyba gali turėti esminę svarbą vietos gyvenime, 
užtikrinti darbo vietas ir padėti siekti vystymosi tikslų, kai ji oficialiai pripažįstama, 
reguliuojama ir remiama; apgailestauja, kad šioje srityje iš dalies trūksta žinių ir analitinių 
priemonių, ir pabrėžia, kad reikia didinti šios srities matomumą, skatinti veiksmingesnį 
amatų ir nedidelio masto kasybos politikos formavimą ir įgyvendinimą ir kontroliuoti 
paramos pastangas siekiant išvengti skurdo spąstų (pvz., vaikų darbo, nesaugios darbo 
aplinkos ir amatų kasyboje būdingo priverstinio darbo) ir konfliktų, susijusių su nedidelio 
masto kasybos veikla. taip pat ragina ES ir jos valstybes nares remti besivystančias šalis 
tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu, perduodant joms turimą tausios kasybos, 
veiksmingesnio išteklių naudojimo ir pakartotinio naudojimo bei perdirbimo patirtį;

23. pabrėžia, kad prieigos prie žaliavų klausimą reikia palaipsniui įtraukti į taikos konfliktų 
prevencijos ir taikos politikos priemones, nes tam tikruose regionuose vėl atsinaujino 
ženklus konfliktų skaičius; laikosi nuomonės, kad ilgalaikis ES tikslas turėtų būti 
išankstinio perspėjimo ir konfliktų prevencijos sistema, kuri padėtų laiku nustatyti 
žaliavas, dėl kurių prasideda tam tikri konfliktai;
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