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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de EU afhankelijk is van de import van grondstoffen voor haar industrie, 
met name voor de hightechsector, en dat het Europese grondstoffeninitiatief tot doel heeft de 
toegang tot deze grondstoffen te verzekeren;

2. roept in herinnering dat het grondstoffeninitiatief door sommige NGO's is bekritiseerd omdat 
het de ontwikkelingsdoelstellingen van arme landen zou ondermijnen en niet zou stroken met 
de EU-toezegging om te zorgen voor samenhang in het ontwikkelingsbeleid; herinnert aan de 
verplichtingen ten aanzien van samenhang in het ontwikkelingsbeleid die zijn verankerd in 
artikel 208 van het VWEU; verzoekt de Commissie om een interdepartementale werkgroep 
op te zetten die een meer gedetailleerde strategie inzake grondstoffen moet uitwerken waarin 
met deze verplichtingen rekening wordt gehouden; herinnert eraan dat de illegale handel in 
grondstoffen nog steeds een van de hoofdoorzaken van permanente of langdurige conflicten 
in ontwikkelingslanden is;

3. beklemtoont hoe belangrijk het is dat het Europese grondstoffenbeleid (zoals verankerd in 
artikel 208 VWEU) ten volle rekening houdt met de duurzame economische groei in de 
ontwikkelingslanden en hun specifieke sociale normen en dat wordt gezorgd voor samenhang 
tussen ontwikkelingsbeleid en grondstoffeninitiatief; is dan ook van mening dat de EU 
ontwikkelingslanden eveneens moet helpen bij het opbouwen van verwerkingsinstallaties, 
het diversifiëren van hun economieën, het verkleinen van hun afhankelijkheid van de uitvoer 
van grondstoffen en het vergroten van de toegevoegde waarde van hun producten door 
middel va binnenlandse productie en verwerking;

4. verzoekt de Commissie ook de volgende doelstellingen in het grondstoffeninitiatief op te 
nemen: a) beperking van het grondstoffenverbruik in de EU, b) beperking van de 
afhankelijkheid van de EU van ingevoerde grondstoffen, en c) totstandbrenging van een 
duurzaam en billijk systeem voor het beheer van 's werelds natuurlijke rijkdommen;

5. vindt het van groot belang dat het Europees Parlement middels een jaarlijks 
voortgangsverslag regelmatig op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkeling van het 
grondstoffeninitiatief en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan; wenst dat in dit 
verslag ook een beoordeling van het grondstoffeninitiatief vanuit de optiek van de inzet van 
de EU voor coherentie van het ontwikkelingsbeleid wordt opgenomen;

6. vreest dat het herziene grondstoffeninitiatief geen verwijzing bevat naar het SAP of SAP+ en 
evenmin alternatieve handelsstimulansen voorstelt ter bevordering van de mensenrechten, 
milieunormen, vermijding van kinderarbeid en steun voor binnenlandse hervormingen ten 
behoeve van landen die buiten deze regelingen vallen;  verzoekt de Commissie diversificatie-
initiatieven in ontwikkelingslanden die zeer afhankelijk zijn van bepaalde grondstoffen, te 
steunen en te stimuleren; 

7. wijst erop dat inkomsten uit grondstoffen een belangrijke rol kunnen spelen door de minst 
ontwikkelde landen in staat te stellen de Millenniumontwikkelingsdoelen te verwezenlijken; 
verzoekt de Commissie de ontwikkelingslanden te helpen hun economieën te diversifiëren en 
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hun afhankelijkheid van grondstoffen te verminderen ter bescherming van eindige natuurlijke 
hulpbronnen, en om de minst ontwikkelde landen met advies en capaciteitsopbouw te 
steunen bij het opzetten van effectieve alternatieve belastinggenererende mechanismes;

8. verzoekt de Commissie rekening te houden met de ontwikkelingsbaten die 
uitvoerbeperkingen voor grondstoffen hebben voor de minst ontwikkelde landen, want 
uitvoerheffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten, met name voor de minst 
ontwikkelde landen, en stimuleren de ontwikkeling van binnenlandse productie en 
verwerkende industrieën die de uitvoer van producten met een grotere toegevoegde waarde 
mogelijk maken; onderstreept het belang van een betere bescherming van het milieu door de 
onbeperkte exploitatie van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen;

9. wijst erop dat de prijsvolatiliteit van grondstoffen in zekere mate is toe te schrijven aan 
speculatie;

10. verzoekt de Commissie om spoedig een wetsvoorstel voor een rapportage per land in te 
dienen op basis van de normen van het initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI) en artikel 1502 van de Wet Dodd-Frank in de Verenigde Staten; 
herinnert eraan dat dit door de Commissie ontwikkelingssamenwerking is voorgesteld als een 
parlementaire prioriteit in het kader van de gestructureerde dialoog over het werkprogramma 
van de Commissie voor 2012; dringt er bij de Commissie op aan in haar voorstel de eis op te 
nemen dat winningondernemingen per land rapporteren over verkoop en winsten, alsmede 
over belastingen en opbrengsten, als maatregel tegen corruptie en ter voorkoming van 
belastingontwijking;  onderstreept dat transparantie, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en een functionerend bestuur zowel ten goede komen aan de woningbedrijven 
als aan de samenleving van ontwikkelingslanden die rijk zijn aan grondstoffen; verzoekt de 
Commissie een wetgevingsvoorstel voor te bereiden dat equivalent is aan artikel 1502 van de 
Wet Dodd-Frank, dat bepaalt dat bedrijven die delfstoffen betrekken uit de Democratische 
Republiek Kongo en buurlanden, moeten aantonen met welke maatregelen zij waarborgen 
dat hun aankoop van deze delfstoffen niet ten goede komt aan gewapende groeperingen die 
schendingen van de mensenrechten begaan; roept de Europese Unie en de lidstaten in dit 
verband op druk uit te oefenen op de Europese ondernemingen die in ontwikkelingslanden 
werkzaam zijn, opdat zij een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van sociale 
verantwoordelijkheid en bevordering van fatsoenlijk werk;

11. dringt aan op een wetgevingsvoorstel dat Europese ondernemingen die zich niet houden aan 
de EU-normen bij hun activiteiten in ontwikkelingslanden moet uitsluiten van elke vorm van 
Europese financiële ondersteuning, en uit zijn ernstige bezorgdheid over de talloze goed 
gedocumenteerde gevallen van Europese ondernemingen die zich schuldig maken aan 
schending van milieu- en arbeidsnormen en mensenrechten;

12. erkent de legitieme rechten van regeringen en parlementen van ontwikkelingslanden om in 
het openbaar belang, in overleg met het maatschappelijk middenveld, beleid te entameren en 
de buitenlandse investeringen te reguleren, op zodanige wijze dat buitenlandse investeringen 
de lokale economie ten goede komen, een binnenlandse toegevoegde waarde creëren en 
ontwikkeling bevorderen; benadrukt dat de grondstoffenstrategie van de EU geen 
belemmering mag zijn voor deze rechten;

13. verzoekt de EU en de Afrikaanse Unie concrete acties op het gebied van capaciteitsopbouw 
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voor te stellen en te implementeren voor ontwikkelingslanden die rijk zijn aan grondstoffen, 
in het kader van het tweede actieplan 2011-2013 van de gemeenschappelijke strategie Afrika-
EU, in samenwerking met de lidstaten, het bedrijfsleven en belanghebbenden;  juicht het toe 
dat dit actieplan voorziet in voorlichting over positieve praktijken op het gebied van 
onderhandelingen over mijnbouwcontracten en in bevordering van wetenschappelijke 
samenwerking in de mijnbouwsector, naast de bevordering van goed bestuur, met inbegrip 
van transparantie;

14. herhaalt dat initiatieven om meer transparantie in de mijnbouwsector te scheppen in feite in 
het belang zijn van het bedrijfsleven, rechtszekerheid scheppen, duurzame partnerschappen 
voor de lange termijn creëren en een waarborg zijn tegen heropening van onderhandelingen 
of uitzetting; merkt op dat bepaalde problemen aangepakt moeten worden en dat bij sommige 
overeenkomsten vertrouwelijkheid nodig is, maar dat er toch openbare controle moet zijn; 
merkt op dat de Ghanese wet inzake het beheer van olieopbrengsten een goed voorbeeld is 
van een wet die voorziet in een bepaalde mate van vertrouwelijkheid enerzijds en 
waarborging van parlementaire controle anderzijds;

15. is verheugd over de bevordering van meer openbaarmaking van de financiële informatie en 
de door de Commissie geplande verslaglegging over winningsindustrieën per land en ziet uit 
naar het aanstaande wetgevingsvoorstel van de Commissie over de automatische 
openbaarmaking van winsten en fiscale afdrachten van transnationale ondernemingen in elk 
afzonderlijk ontwikkelingsland waar zij actief zijn, met het oog op de bestrijding van 
misbruik van belastingparadijzen, belastingontduiking en illegale kapitaalvlucht; dringt 
tevens aan op een grotere transparantie met betrekking tot bedrijven die grondstoffen winnen 
in ontwikkelingslanden, om te waarborgen dat deze de verschuldigde belastingen betalen en 
openbaarheid betrachten over hun activiteiten; wijst op het belang van de samenwerking 
tussen de EU en de VN inzake het Kimberley-proces; 

16. verzoekt de EU overeenkomsten inzake eerlijke handel met ontwikkelingslanden te sluiten, 
die in het geval van de minst ontwikkelde landen ook technologieoverdracht omvatten en als 
model dienen voor een duurzaam handelsbeleid dat voldoet aan een serie sociale en 
milieucriteria;

17. dringt aan op meer internationale samenwerking inzake strategische hulpbronnen door het 
lanceren van een open, inclusief en transparant proces ter bespreking van het toekomstige 
gebruik van grondstoffen in de wereld, met deelname van maatschappelijke netwerken zoals 
Publish What You Pay (PWYP); is van oordeel dat wereldwijde initiatieven op een zo 
gevoelig terrein kunnen dienen als vertrouwenwekkende maatregelen tussen de EU en 
opkomende economieën, zoals China, Brazilië en India;

18. dringt er bij de EU op aan voor investeerders de verplichting in te voeren bij hun activiteiten 
in ontwikkelingslanden de mensenrechten, en de belangrijkste milieu- en arbeidsnormen van 
de IAO na te leven;  is van mening dat Europese bedrijven in eigen land juridisch 
aansprakelijk moeten zijn voor elke schending van deze rechten door hun filialen in het 
buitenland en door instanties waarover zij zeggenschap hebben;

19. is van mening dat in de grondstoffenstrategie van de EU rekening moet houden met de 
verschillen tussen ontwikkelde en grote opkomende economieën enerzijds en de minst 
ontwikkelde landen anderzijds;
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20. verzoekt de EIB en de Commissie om, voordat zij beslissen over het ondersteunen van 
winningsindustrieën in de ontwikkelingslanden, zorgvuldiger te bekijken of projecten 
bijdragen aan uitroeiing van de armoede, duurzame ontwikkeling en inclusieve groei; dringt 
aan op een moratorium op financiering uit EU-middelen voor mijnbouwprojecten totdat er 
verordeningen zijn aangenomen tegen belastingontduiking en ter bevordering van 
transparantie, zorgvuldigheid en de naleving van sociale en milieunormen;

21. merkt op dat de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen moet worden voortgezet om een land 
te helpen bredere sociale en economische doelen te realiseren, en niet als doel op zich;

22. wijst erop dat de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASM) een fundamentele rol kan 
vervullen op plaatselijk niveau, voor werkgelegenheid kan zorgen en 
ontwikkelingsdoelstellingen kan ondersteunen, indien deze mijnbouw officieel wordt erkend, 
gereguleerd en ondersteund; betreurt het relatieve gebrek aan kennis en analytische 
instrumenten op dit gebied en onderstreept de noodzaak de zichtbaarheid ervan te verbeteren, 
een doelmatiger uitwerking en tenuitvoerlegging van het beleid inzake ASM te 
vergemakkelijken, en toezicht te houden op de hulpinspanningen ter voorkoming van de 
armoedeval, zoals kinderarbeid, onveilige werkomgevingen, dwangarbeid (die vaak 
voorkomt in de ambachtelijke mijnbouw), en conflicten die verband houden met 
kleinschalige mijnactiviteiten; verzoekt de EU en haar lidstaten tevens ontwikkelingslanden 
zowel nationaal als lokaal te ondersteunen door kennis en ervaring op het gebied van 
duurzame mijnbouwpraktijken, een efficiënter gebruik van grondstoffen en hergebruik en 
recycling beschikbaar te stellen;

23. benadrukt dat de kwestie van de toegang tot grondstoffen opgenomen moet worden in 
beleidsmaatregelen met het oog op vredestichting en conflictpreventie, daar in bepaalde 
regio's veel conflicten weer zijn opgelaaid; is van mening dat het een doel op lange termijn 
van de EU moet zijn om een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en conflictpreventie 
op te zetten dat het mogelijk maakt om tijdig vast te stellen of grondstoffen de inzet zijn van 
een conflict.
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