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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka ES rūpniecība, jo īpaši augstu tehnoloģiju nozare, ir atkarīga no izejvielu 
importa un ka ES izejvielu iniciatīvas mērķis ir nodrošināt piekļuvi šiem resursiem;

2. atgādina, ka NVO ir kritizējušas izejvielu iniciatīvu, jo ar to apdraud nabadzīgo valstu 
attīstības mērķus, un tā kā, īstenojot šo iniciatīvu, ES neievēro savu apņemšanos attiecībā 
uz attīstības politikas saskaņotību; atgādina par LESD 208. pantā noteikto politikas 
saskaņošanas pienākumu attīstības veicināšanai; lūdz Komisiju izveidot departamentu 
kopīgu darba grupu detalizētākas izejvielu stratēģijas noteikšanai, ņemot vērā minētos 
pienākumus; atgādina, ka izejvielu nelikumīga tirdzniecība joprojām ir viens no 
galvenajiem pastāvīgu vai ilgstošu konfliktu cēloņiem jaunattīstības valstīs;

3. uzsver to, ka Eiropas izejvielu politikā ir svarīgi pilnībā ņemt vērā jaunattīstības valstu 
noturīgu ekonomisko izaugsmi un to īpašos sociālos standartus (kā noteikts LESD 
208. pantā) un nodrošināt attīstības politikas un izejvielu iniciatīvas saskaņotību; tādēļ 
uzskata, ka ES būtu arī jāsniedz palīdzība jaunattīstības valstīm, lai atbalstītu tās 
pārstrādes ražotņu veidošanā, dažādotu to ekonomiku, samazinātu to atkarību no izejvielu 
eksporta un palielinātu to ražojumu vērtību, sekmējot vietējo ražošanu un pārstrādi;

4. aicina Komisiju noteikt šādus turpmākus izejvielu iniciatīvas pamatmērķus: a) samazināt 
izejvielu patēriņu Eiropas Savienībā, b) samazināt ES atkarību no importētām izejvielām 
un c) izveidot noturīgu un taisnīgu sistēmu pasaules dabas resursu apsaimniekošanai;

5. uzstāj, ka Eiropas Parlaments ir regulāri jāinformē par notikumu attīstību saistībā ar 
izejvielu iniciatīvu un tās mērķu sasniegšanu, iesniedzot ikgadēju progresa ziņojumu; 
prasa ziņojumā iekļaut arī izejvielu iniciatīvas novērtējumu, ņemot vērā ES apņemšanos 
nodrošināt politikas saskaņotību attīstības veicināšanai;

6. pauž bažas par to, ka pārstrādātajā izejvielu iniciatīvā nav norāžu ne uz VPS, ne VPS+ un 
nav piedāvātas arī tām valstīm paredzētas alternatīvas tirdzniecības iniciatīvas 
cilvēktiesību ievērošanas, vides aizsardzības standartu, bērnu darba novēršanas un 
iekšpolitisko reformu veicināšanai, uz kurām iepriekš minētās sistēmas neattiecas; prasa 
Komisijai atbalstīt un sekmēt iniciatīvas, kuru mērķis ir dažādot jaunattīstības valstu 
ekonomiku, kas ir lielā mērā atkarīga no konkrētām izejvielām;

7. norāda, ka ienākumiem no izejvielām var būt svarīga nozīme, lai ļautu vismazāk 
attīstītajām valstīm sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM); aicina Komisiju 
palīdzēt jaunattīstības valstīm dažādot šo valstu ekonomiku un samazināt atkarību no 
izejvielām, lai aizsargātu izsmeļamus dabas resursus un atbalstītu vismazāk attīstītās 
valstis, sniedzot padomus un veicot spēju veidošanas pasākumus nolūkā radīt efektīvu 
alternatīvu mehānismu nodokļu ieņēmumu iegūšanai;

8. aicina Komisiju apsvērt to, kādas priekšrocības vismazāk attīstītājām valstīm nodrošinātu 
izejvielu eksporta ierobežojumi, ņemot vērā, ka īpaši vismazāk attīstītākajām valstīm 
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eksporta nodokļi ir svarīgs ienākumu avots, stimulējot vietējās ražošanas vai pārstrādes 
rūpniecības attīstību, radot iespēju ražot eksporta preces ar augstāku pievienoto vērtību; 
uzsver, cik svarīga nozīme ir vides aizsardzībai, novēršot dabas resursu neierobežotu 
izmantošanu;

9. norāda, ka preču cenu svārstīgumu zināmā mērā ir izraisījušas spekulācijas;

10. lūdz Komisiju steidzami iesniegt tiesību akta priekšlikumu par pārskatu sniegšanu par 
katru valsti atsevišķi, kas būtu balstīts uz Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu 
(EITI) un EITI+ +, kā arī uz Amerikas Savienoto Valstu Dodd–Frank akta 1502. pantu; 
atgādina, ka Attīstības komiteja šo priekšlikumu izvirzīja par Parlamenta prioritāti 
strukturētā dialoga ietvaros par Komisijas darba plānu 2012. gadam; mudina Komisiju 
iekļaut priekšlikumā prasību ieguves rūpniecības uzņēmumiem iesniegt ziņojumus par 
tirdzniecību, kas notikusi katrā valstī, un par peļņu, kas gūta katrā valstī, kā arī par 
nodokļiem un ieņēmumiem, lai nepieļautu korupciju un novērstu nodokļu apiešanu; uzver, 
ka pārredzamība, korporatīvā un sociālā atbildība un funkcionējoša pārvalde nāk par labu 
gan ieguves uzņēmumiem, gan izejvielām bagāto jaunattīstības valstu iedzīvotājiem; 
aicina Komisiju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, kas būtu līdzvērtīgs 1502. pantam 
Dodd–Frank aktā, ar kuru uzņēmumiem, kas iegūst derīgos izrakteņus Kongo 
Demokrātiskajā Republikā un tās kaimiņvalstīs, tiek noteiktas prasības norādīt, kādus 
pasākumus tie veic, lai nodrošinātu, ka šo derīgo izrakteņu iegāde nesniedz peļņu 
bruņotiem grupējumiem, kas izdara cilvēktiesību pārkāpumus; šajā sakarībā prasa Eiropas 
Savienībai un tās dalībvalstīm izdarīt spiedienu uz jaunattīstības valstīs reģistrētiem 
Eiropas uzņēmumiem un rādīt piemēru sociālās atbildības un pieņemamu darba standartu 
veicināšanas jomā;

11. aicina izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, ar kuru ES uzņēmumiem, kas, darbojoties 
jaunattīstības valstīs, neievēro ES standartus, liegtu jebkāda veida Eiropas finansējumu, un 
pauž nopietnas bažas par daudziem dokumentētiem gadījumiem, kad ES uzņēmumi 
pārkāpj standartus vides un darba jomā, kā arī cilvēktiesības;

12. atzīst jaunattīstības valstu valdību un parlamentu leģitīmās tiesības, konsultējoties ar 
pilsonisko sabiedrību, valsts interesēs ieviest tādas politikas nostādnes un regulējumu 
ārvalstu ieguldījumu jomā, lai ārvalstu ieguldījumi nāktu par labu vietējai ekonomikai, 
radītu pievienoto vērtību vietējā mērogā un veicinātu attīstību; uzsver, ka ES izejvielu 
stratēģijai nevajadzētu ierobežot šīs tiesības;

13. aicina ES un Āfrikas Savienību saskaņā ar ES un Āfrikas Apvienotās stratēģijas otro 
rīcības plānu 2011.–2013. gadam un sadarbībā ar dalībvalstīm, nozares pārstāvjiem un 
ieinteresētām pusēm ierosināt un īstenot konkrētas darbības, lai sniegtu atbalstu spēju 
veidošanas jomā jaunattīstības valstīm, kurām ir lieli dabas resursu krājumi; atzinīgi vērtē 
šajā rīcības plānā izmantoto pieeju, kas paredz nodrošināt apmācību par paraugpraksi 
attiecībā uz to, kā labāk panākt vienošanos par dabas resursu izmantošanu, un uz 
zinātniskās sadarbības sekmēšanu ieguves nozarē papildus tam, ka tiek veicināta laba 
pārvalde, tostarp pārredzamība;

14. atkārtoti apstiprina, ka pārredzamības iniciatīvas ieguves rūpniecības nozarē veicina 
uzņēmējdarbību, rada juridisku noteiktību, noturīgas ilgtermiņa partnerības un kalpo kā 
drošības pasākumi pret atkārtotu nacionalizāciju, sarunu atsākšanu un izraidīšanu; norāda, 
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ka pastāv problēmas, kas ir jārisina, un ka dažiem nolīgumiem ir jāpiemēro 
konfidencialitāte, taču tiem tomēr vajadzētu būt pieejamiem publiskai pārbaudei; norāda, 
ka Ganas Naftas produktu radīto ieņēmumu pārvaldes likums ir labs piemērs tam, kā no 
vienas puses saglabāt konfidencialitāti, bet no otras puses nodrošināt parlamentāru 
uzraudzību;

15. atzinīgi vērtē Komisijas plānus sekmēt finanšu informācijas izpaušanu un ieguves 
rūpniecības ziņojumus sagatavot atsevišķi par katru valsti un sagaida, ka Komisija 
iesniegs tiesību akta priekšlikumu par starptautisko uzņēmumu peļņas un nodokļu 
maksājumu informācijas automātisku nodošanu atklātībai par katru jaunattīstības valsti, 
kurā šis uzņēmums darbojas, lai cīnītos pret nodokļu oāžu izmantošanu, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nelikumīgas kapitāla aizplūšanas; prasa arī, lai Eiropas ražotāji, 
kas iegūst izejvielas jaunattīstības valstīs, nodrošinātu lielāku pārredzamību, maksājot 
attiecīgos nodokļus un atklāti deklarējot savu darbību; uzsver arī ar Kimberli procesu 
saistītās ES un ANO sadarbības nozīmi;

16. aicina ES nodrošināt taisnīgu tirdzniecības līgumu noslēgšanu ar jaunattīstības valstīm, 
tostarp par tehnoloģijas nodošanu vismazāk attīstītajām valstīm, kas kalpotu kā paraugs 
ilgtspējīgai tirdzniecības politikai, kurā būtu iekļauts sociālo un vides jomas kritēriju 
kopums;

17. aicina veidot ciešāku starptautisko sadarbību attiecībā uz stratēģiskajiem resursiem, 
uzsākot atklātu, visaptverošu un pārredzamu procesu nākotnes apspriešanai un iesaistot 
tādus pilsoniskās sabiedrības tīklus kā tīklu „Publisko savus izdevumus” (PWYP); uzskata, 
ka globālās iniciatīvas šādā ar piesardzību izskatāmajā jautājumā varētu veicināt uzticības 
veidošanos starp ES un jaunajām tirgus ekonomikas valstīm kā Ķīnu, Brazīliju un Indiju;

18. aicina ES ieviest ieguldītājiem paredzētas saistības un pienākumus, darbojoties 
jaunattīstības valstīs, ievērot cilvēktiesības, vides un Starptautiskās Darba organizācijas 
noteiktos darba pamatstandartus; uzskata, ka ES uzņēmumiem vajadzētu savās mītnes 
valstīs uzņemties juridisku atbildību par iepriekšminēto tiesību pārkāpumiem, kurus 
izdarījuši to meitasuzņēmumi ārvalstīs un struktūrvienības, kuras tie kontrolē;

19. uzskata, ka ES izejvielu stratēģijā jāatspoguļo atšķirības starp lielākajām ekonomiski 
attīstītām valstīm, no vienas puses, un vismazāk attīstītajām valstīm, no otras puses;

20. lūdz EIB un Komisiju pirms lēmuma pieņemšanas par ieguves rūpniecības nozares 
atbalstīšanu jaunattīstības valstīs, rūpīgāk apsvērt, vai projekti veicina nabadzības 
izskaušanu, noturīgu attīstību un nediskriminējošu izaugsmi; aicina noteikt moratoriju 
attiecībā uz ES publiskā finansējuma piešķiršanu ieguves rūpniecības projektiem, kamēr 
nav pieņemti noteikumi, ar kuriem paredzēts novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 
un sekmēt pārredzamību, uzticamības pārbaudi un sociālo un vides standartu ievērošanu;

21. norāda, ka dabas resursi būtu jāizmanto tā, lai palīdzētu valstij sasniegt plašākus sociālos 
un ekonomikas mērķus, nevis nosakot šo resursu ieguvi par pašmērķi;

22. norāda, ka nerūpnieciska izrakteņu ieguve nelielā apjomā (ASM) var būt izšķiroša vietējās 
dzīves daļa, nodrošināt darba vietas un veicināt attīstības mērķu sasniegšanu, ja to oficiāli 
atzītu, reglamentētu un atbalstītu; pauž nožēlu par salīdzinoši zemajām zināšanām un 
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analītisko instrumentu trūkumu šajā nozarē un uzsver nepieciešamību uzlabot tās 
atpazīstamību, veicināt efektīvas ASM politikas izveidi un īstenošanu, kā arī pārraudzīt 
centienus novērst tādus nabadzības radītus draudus kā bērnu darbs, nedroša darba vide un 
piespiedu darbs, kas bieži vien raksturīgi maza mēroga ieguvei, un konfliktus, kas saistīti 
ar izrakteņu ieguvi nelielos apjomos. tāpat aicina ES un tās dalībvalstis atbalstīt 
jaunattīstības valstis gan valsts, gan vietējā līmenī, darot pieejamas specializētas zināšanas 
par noturīgām ieguves darbībām, lielāku resursu efektivitāti, kā arī otrreizēju izmantošanu 
un pārstrādi;

23. uzsver, ka jautājums par piekļuvi izejvielām būtu pakāpeniski jāiekļauj miera 
nodrošināšanas un konfliktu novēršanas politikas pasākumos, jo ievērojams skaits 
konfliktu konkrētos reģionos rodas no jauna; uzskata, ka par ES ilgtermiņa mērķi būtu 
jākļūst agrīnas brīdināšanas un konfliktu novēršanas sistēmas izveidošanai, kas ļautu 
savlaicīgi identificēt to, ka izejvielas kļūst par noteiktu konfliktu izraisītājiem.
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