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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że UE jest zależna od importu zasobów surowców dla swego przemysłu, 
zwłaszcza dla sektora nowoczesnych technologii, a inicjatywa UE na rzecz surowców ma 
na celu zabezpieczenie dostępu do tych zasobów;

2. przypomina, że inicjatywa na rzecz surowców była krytykowana przez organizacje 
pozarządowe z uwagi na to, że naruszała cele w zakresie rozwoju krajów ubogich i że nie 
była zgodna z zobowiązaniem UE do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju; 
przypomina o zobowiązaniach dotyczących spójności polityki na rzecz rozwoju 
zapisanych w art. 208 TFUE; zwraca się do Komisji o powołanie międzywydziałowej 
grupy roboczej, której zadaniem byłoby opracowanie szczegółowej strategii w dziedzinie 
surowców uwzględniającej te zobowiązania; przypomina, że nielegalny handel surowcami 
wciąż stanowi jedną z podstawowych przyczyn trwałych lub utrzymujących się 
konfliktów w krajach rozwijających się;

3. podkreśla, iż ważne jest, by europejska polityka w zakresie surowców w pełni 
uwzględniała zrównoważony wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się oraz ich 
normy społeczne (jak zapisano w art. 208 TFUE) oraz zapewniała spójność pomiędzy 
polityką rozwojową a inicjatywą na rzecz surowców; w związku z tym jest przekonany, że 
UE powinna także wspierać kraje rozwijające się w zakresie tworzenia infrastruktury
przetwórczej, dywersyfikacji gospodarek, ograniczania zależności od wywozu surowców i 
zwiększania wartości ich produktów poprzez produkowanie i przetwarzanie na miejscu;

4. wzywa Komisję do przyjęcia za kluczowe cele inicjatywy na rzecz surowców w dalszej
perspektywie a) ograniczenia zużycia surowców na poziomie UE, b) ograniczenia 
zależności UE od importowanych produktów i c) stworzenia zrównoważonego i 
sprawiedliwego systemu gospodarowania światowymi zasobami naturalnymi;

5. nalega, by regularnie informowano Parlament Europejski za pośrednictwem rocznego 
sprawozdania z postępów o rozwoju sytuacji w zakresie inicjatywy na rzecz surowców i 
realizacji jej założeń; zwraca się o to, aby w sprawozdaniu tym uwzględniano również 
ocenę inicjatywy na rzecz surowców z punktu widzenia zobowiązania UE do zapewniania 
spójności polityki na rzecz rozwoju;

6. wyraża zaniepokojenie faktem, że poprawiona Inicjatywa na rzecz surowców nie odnosi 
się do GSP i GSP+ ani nie zawiera propozycji alternatywnych zachęt handlowych w 
zamian za propagowanie poszanowania praw człowieka, norm środowiskowych, 
niedopuszczanie do zatrudniania dzieci i wsparcie reform wewnętrznych dla krajów, które 
pozostaną poza zakresem obowiązywania tych systemów; wzywa Komisję, by wspierała i 
zachęcała do podejmowania inicjatyw na rzecz dywersyfikacji gospodarek krajów 
rozwijających się, które w znacznym stopniu zależne są od surowców;

7. zauważa, że zysk z surowców może odgrywać decydującą rolę w stwarzaniu krajom 
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najsłabiej rozwiniętym odpowiednich warunków do osiągnięcia milenijnych celów 
rozwoju; wzywa Komisję do udzielenia pomocy krajom rozwijającym się w 
zróżnicowaniu zakresu swych gospodarek i zmniejszeniu zależności od surowców, by 
chronić będące na wyczerpaniu zasoby naturalne i wspierać kraje najsłabiej rozwinięte 
poprzez poradę i budowanie potencjału, aby umożliwić powstanie skutecznych 
alternatywnych mechanizmów generowania podatków;

8. wzywa Komisję do rozpatrzenia korzyści dla rozwoju krajów najsłabiej rozwijających się, 
wynikających z nałożenia ograniczeń, mając na uwadze, że podatki wywozowe stanowią 
ważne źródło dochodu, zwłaszcza dla krajów najsłabiej rozwiniętych, a tym samym 
tworzą zachęty do tworzenia krajowych przedsiębiorstw przetwórstwa surowców o 
potencjale eksportowym charakteryzującym się większą wartością dodaną; podkreśla 
znaczenie poprawy ochrony środowiska poprzez zapobieżenie nieograniczonej 
eksploatacji zasobów naturalnych;

9. zauważa, że niestabilność cen towarów wynika w pewnym stopniu ze spekulacji;

10. zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie wniosku dotyczącego 
sprawozdawczości poszczególnych krajów w oparciu o Inicjatywę Przejrzystości w 
Branżach Wydobywczych (EITI) i EIDI+ oraz w oparciu o ustęp 1502 amerykańskiej 
ustawy zwanej Dodd Frank Act; przypomina, że powyższa propozycja została 
przedstawiona przez Komisję Rozwoju jako priorytet Parlamentu Europejskiego w 
ramach zorganizowanego dialogu nad planem prac Komisji na rok 2012; nalega na 
Komisję, by włączyła do swego wniosku wymóg zobowiązujący przedsiębiorstwa
wydobywcze do przedstawiania raportów ze sprzedaży i zysków z rozbiciem na 
poszczególne kraje, a także z podatków i dochodów w dążeniu do powstrzymania korupcji 
i zapobieżenia unikaniu opodatkowania; podkreśla, że przejrzystość, społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw oraz sprawna administracja są korzystne zarówno dla 
spółek wydobywczych, jak i społeczeństw w krajach rozwijających się bogatych w 
zasoby; wzywa Komisję do opracowania wniosku prawodawczego odpowiadającego 
ustępowi 1502 ustawy zwanej Dodd Frank Act, która zobowiązuje przedsiębiorstwa 
zaopatrujące się w minerały w Demokratycznej Republice Konga i w krajach sąsiednich 
do wykazania, jakie kroki podejmują, aby zapewnić, że zakupy tych minerałów nie 
przynoszą korzyści grupom zbrojnym dopuszczającym się nadużyć praw człowieka; w 
związku z tym wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do wywierania 
nacisków na europejskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w krajach 
rozwijających się i do dawania przykładu w zakresie odpowiedzialności społecznej i 
upowszechniania godnej pracy;

11. wzywa do tego, by wniosek prawodawczy pozbawiał przedsiębiorstwa UE, które przy 
prowadzeniu działalności w krajach rozwijających się nie stosują unijnych norm, 
wszelkich form europejskiego finansowania i wyraża swe głębokie zaniepokojenie 
licznymi, dobrze udokumentowanymi przypadkami przedsiębiorstw, które naruszają 
normy środowiskowe lub normy prawa pracy oraz prawa człowieka;

12. uznaje zasadność praw rządów i parlamentów krajów rozwijających się do prowadzenia 
polityki i regulowania inwestycji zagranicznych w interesie publicznym, w konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, w taki sposób, by inwestorzy zagraniczni korzystnie 
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oddziaływali na lokalną gospodarkę, tworzyli krajową wartość dodaną i sprzyjali 
rozwojowi; podkreśla, że strategia UE w zakresie surowców nie powinna stawać na 
przeszkodzie temu prawu;

13. wzywa UE i Unię Afrykańską do zaproponowania i wdrożenia konkretnych działań w 
obszarze pomocy w budowaniu potencjału, by zapewnić niezbędne środki krajom 
rozwijającym się bogatym w zasoby na mocy 2. planu działania na lata 2010-2013 
wspólnej strategii UE-Afryka, we współpracy z państwami członkowskimi, przemysłem i 
zainteresowanymi stronami; z zadowoleniem przyjmuje podejście do planu działania, 
którego celem jest zapewnienie przeszkolenia z najlepszych praktyk w negocjowaniu 
umów na wydobycie minerałów i propagowanie współpracy naukowej w sektorze 
wydobywczym, poza propagowaniem dobrych rządów obejmujących przejrzystość;

14. przypomina, że inicjatywy w zakresie przejrzystości w sektorze wydobywczym w istocie 
sprzyjają przedsiębiorczości, tworzą bezpieczeństwo prawne oraz trwałe i 
długoterminowe partnerstwo i działają jako zabezpieczenie przed ponownym otwarciem 
negocjacji czy wydaleniem; zauważa, że istnieją wyzwania, które trzeba podjąć, i że 
niektóre umowy wymagają poufności, jednak mimo to powinny podlegać publicznej 
kontroli; zauważa, że projekt ghańskiej ustawy o zarządzaniu dochodami z ropy naftowej 
(Petroleum Revenue Management Bill) to dobry przykład zachowania pewnego stopnia 
poufności, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli parlamentarnej;

15. wyraża zadowolenie z promowania większej jawności informacji finansowych oraz  
przewidywanej przez Komisję sprawozdawczości dotyczącej przemysłu wydobywczego 
prowadzonej z podziałem na poszczególne kraje i oczekuje przestawienia przez Komisję 
wniosku prawodawczego w sprawie automatycznego ujawniania informacji o zyskach i 
uiszczonych opłatach podatkowych przez międzynarodowe korporacje prowadzące 
działalność w każdym z krajów rozwijających się, aby zwalczać nadużywanie rajów 
podatkowych, uchylanie się od opodatkowania i nielegalny odpływ kapitału; prosi 
również, by wszystkie przedsiębiorstwa wydobywające surowce w krajach rozwijających 
się wykazywały się większą przejrzystością poprzez opłacanie odpowiednich podatków i 
składanie jasnych oświadczeń o prowadzonej działalności; podkreśla znaczenie 
współpracy UE-ONZ odnośnie do procesu Kimberley;

16. wzywa UE do zawierania uczciwych umów o wymianie handlowej z krajami 
rozwijającymi się, obejmującej transfer technologii, która w  przypadku krajów najsłabiej 
rozwiniętych powinna posłużyć za model zrównoważonej polityki handlowej obejmujący 
zestaw kryteriów społecznych i środowiskowych;

17. nawołuje do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów 
strategicznych oraz uruchomienia otwartego, obejmującego wszystkie zainteresowane 
podmioty i przejrzystego procesu dyskusji nad przyszłym wykorzystaniem surowców w 
skali świata, przewidującego udział sieci społeczeństw obywatelskich, jak Publish What 
You Pay” (Opublikuj, ile płacisz); uważa, że inicjatywy ogólnoświatowe w tak 
newralgicznej dziedzinie mogą być środkami służącymi do budowania zaufania między 
UE a wschodzącymi gospodarkami, takimi jak Chiny, Brazylia i Indie;

18. wzywa UE do nałożenia zobowiązań i zadań inwestorów prowadzących działalność w 
krajach rozwijających się poszanowania praw człowieka, norm środowiskowych i 
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podstawowych norm ILO w dziedzinie pracy; uważa, że przedsiębiorstwa UE powinny 
ponosić w swoich krajach odpowiedzialność prawną za łamanie tych praw przez swoje 
zagraniczne filie i oddziały, nad którymi sprawują kontrolę;

19. uważa, że strategia UE w zakresie surowców powinna z jednej strony odzwierciedlać 
różnice pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi a głównymi gospodarkami, a z drugiej –
pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi a krajami najsłabiej rozwiniętymi;

20. zwraca się do EBI i Komisji o dokładniejsze zbadanie przed podjęciem decyzji 
dotyczących wsparcia sektora wydobywczego w krajach rozwijających się, czy 
planowane projekty przyczynią się do likwidacji ubóstwa, trwałego rozwoju i wzrostu 
gospodarczego przynoszącego korzyści całemu społeczeństwu; wzywa do wprowadzenia 
moratorium na finansowanie publiczne ze środków UE projektów wydobywczych, dopóki 
nie zostaną przyjęte przepisy przeciwko uchylaniu się od opodatkowania, sprzyjające 
przejrzystości, należytej staranności i poszanowaniu norm społecznych i środowiskowych;

21. zauważa, że zasoby naturalne powinny być eksploatowane po to, aby pomóc danemu 
krajowi w zaspokajaniu jego szerszych celów społeczno-gospodarczych, a nie dla samego 
eksploatowania;

22. zaznacza, że górnictwo tradycyjne i na małą skalę może odgrywać istotną rolę w życiu 
społeczności lokalnych, zapewniać zatrudnienie i przyczyniać się do realizacji celów 
rozwojowych, wówczas gdy jest oficjalnie uznane, uregulowane przepisami i popierane; 
ubolewa nad brakiem wiedzy i narzędzi analitycznych w tym obszarze i podkreśla 
potrzebę poprawy jego widoczności, ułatwiania skuteczniejszego nakreślania i wdrażania 
polityki dotyczącej górnictwa tradycyjnego i na małą skalę oraz monitorowania starań na 
rzecz jej wsparcia, aby ułatwić zapobieganie pułapkom ubóstwa, jak praca dzieci, 
niebezpieczne środowisko pracy, praca niewolnicza, które często występują przy 
wydobywaniu rzemieślniczym, i konfliktom towarzyszącym działalności górniczej 
prowadzonej na małą skalę; wzywa również UE i państwa członkowskie do wspierania 
państw rozwijających się zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym poprzez 
udostępnianie analiz ekspertów na temat zrównoważonych praktyk wydobywczych, 
zwiększonej efektywności zasobów, ponownego wykorzystywania i recyklingu;

23. podkreśla, że kwestia dostępu do surowców powinna zostać następnie ujęta w środkach 
politycznych na rzecz budowania pokoju i zapobiegania konfliktom, jako że w niektórych 
regionach ponownie wystąpiła znaczna liczba konfliktów; uważa, że długoterminowym 
celem UE powinno być stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i zapobiegania 
konfliktom, który umożliwiłby zidentyfikowanie w odpowiednim czasie surowców jako 
źródeł pewnych konfliktów;
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