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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que a UE depende das importações de matérias-primas para a sua indústria, em 
especial para o seu sector das altas tecnologias, e que a iniciativa "Matérias-primas" da 
UE visa assegurar o acesso a esses recursos;

2. Recorda que a Iniciativa "Matérias-primas"(IMP) tem sido criticada por algumas ONG 
por comprometer os objectivos dos países pobres em matéria de desenvolvimento e por 
não respeitar os compromissos assumidos pela UE no que se refere à coerência da política 
de desenvolvimento; recorda as obrigações respeitantes à coerência da política de 
desenvolvimento consagradas no artigo 208.º do TFUE; solicita à Comissão que crie um 
grupo de trabalho inter-departamental incumbido de conceber uma estratégia mais 
detalhada no domínio das matérias-primas, estratégia essa que respeite aquelas 
obrigações; recorda que o tráfico ilícito de matérias-primas continua a ser uma das causas 
profundas de conflitos permanentes ou de longa data nos países em desenvolvimento;

3. Sublinha a importância, para a política europeia de matérias-primas, de tomar plenamente 
em consideração o crescimento económico sustentável nos países em desenvolvimento e 
as suas normas específicas (consagrado no artigo 208.º do TFUE) e de assegurar a 
coerência entre a política de desenvolvimento e a IMP; Considera, por conseguinte, que a 
UE deve igualmente apoiar a construção de unidades de transformação no território dos 
países em desenvolvimento, na diversificação das suas economias, na redução da sua 
dependência de matérias-primas e no aumento do valor acrescentado dos seus produtos 
através do fabrico e da transformação a nível interno;

4. Exorta a Comissão a introduzir (a) uma redução do consumo de matérias-primas na UE, 
(b) uma redução da dependência da UE de matérias-primas importadas e (c) a criação de 
um sistema sustentável e equitativo de gestão dos recursos naturais mundiais, como 
objectivos fundamentais adicionais da Iniciativa "Matérias-primas";

5. Insiste em que o Parlamento Europeu seja regularmente informado sobre o 
desenvolvimento da Iniciativa "Matérias-primas" (IMP) e o cumprimento dos seus 
objectivos através de um relatório anual de progresso; solicita que este relatório inclua 
também uma avaliação da IMP do ponto de vista do compromisso assumido pela UE no 
que se refere à coerência das políticas numa perspectiva de desenvolvimento;

6. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a nova versão da iniciativa "Matérias-primas" 
não referir o SPG ou o SPG+, nem propor incentivos comerciais alternativos para a 
promoção dos direitos humanos, das normas ambientais, para evitar o trabalho infantil e 
apoiar as reformas internas para países não abrangidos pelo âmbito de aplicação destes 
regimes; solicita igualmente à Comissão que apoie e incentive iniciativas de diversificação 
nas economias dos países em desenvolvimento, que são altamente dependentes de 
determinadas matérias-primas;
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7. Faz notar que as receitas provenientes das matérias-primas podem desempenhar um papel 
crucial para permitir aos países menos desenvolvidos alcançaremos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM); insta a Comissão a ajudarem os países em 
desenvolvimento a diversificarem as suas economias e reduzirem a dependência das 
matérias-primas, a fim de protegerem os recursos naturais não renováveis, e a apoiar os 
países menos desenvolvidos com aconselhamento e reforço das capacidades, a fim de 
possibilitar a criação de mecanismos alternativos eficazes geradores de receitas fiscais;

8. Exorta a Comissão a considerar os benefícios para o desenvolvimento advenientes das 
restrições à exportação de matérias-primas, dado que os impostos sobre as exportações são 
uma importante fonte de rendimento, em especial para os PMD, proporcionando, deste 
modo, incentivos ao desenvolvimento de indústrias transformadoras a nível interno com 
um potencial de exportações de valor acrescentado mais elevado;  Salienta a importância 
de reforçar a protecção ambiental, impedindo, para o efeito, a exploração ilimitada de 
recursos naturais;

9. Observa que a volatilidade do preço dos produtos de base é até certo ponto o resultado da 
especulação;

10. Solicita à Comissão que apresente rapidamente uma proposta legislativa relativa à 
elaboração de relatórios por país com base nas normas da Iniciativa para a Transparência 
das Indústrias Extractivas (ITIE) e da Secção 1502 da Lei Dodd Frank nos Estados 
Unidos; recorda que a Comissão do Desenvolvimento já fizera esta proposta como 
prioridade parlamentar no âmbito do diálogo estruturado sobre o Programa de Trabalho da 
Comissão para 2012; exorta a Comissão a incluir na sua proposta um requisito no sentido 
de as empresas de extracção apresentarem relatórios por país sobre vendas e lucros, bem 
como sobre impostos e receitas, a fim de desencorajar a corrupção e impedir a evasão 
fiscal; sublinha que a transparência, a responsabilidade social das empresas e uma 
administração eficaz são mais-valias, tanto para as empresas de extracção, como para as 
sociedades dos países em desenvolvimento ricos em recursos; insta a Comissão a elaborar 
uma proposta legislativa equivalente à Secção 1502 da Lei Dodd Frank, que exija que as 
empresas que importam minerais da República Democrática do Congo e de países 
vizinhos demonstrem as medidas que tomam para garantir que as suas aquisições desses 
minerais não venha a beneficiar grupos armados que cometem violações dos direitos 
humanos; neste sentido, pede à União Europeia e aos seus Estados-Membros que exerçam 
pressão sobre as empresas europeias presentes nos países em desenvolvimento e que 
sirvam de modelo em matéria de responsabilidade social e de promoção do trabalho 
condigno;

11. Apela a uma proposta legislativa que prive de qualquer forma de financiamento as 
empresas da UE que não apliquem as normas comunitárias no contexto do 
desenvolvimento da sua actividade em países em desenvolvimento, e manifesta a sua 
profunda preocupação face aos inúmeros e bem documentados casos de empresas da UE 
que infringem as normas ambientais e laborais e os direitos humanos;

12. Reconhece os legítimos dos governos e dos parlamentos dos países em desenvolvimento 
de aprovarem políticas e regulamentarem o investimento externo no interesse público, 
consultando a sociedade civil, de uma forma tal, que o investimento externo beneficie a 
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economia local, crie valor acrescentado a nível interno e promova o desenvolvimento; 
Assinala que a Estratégia da UE relativa às Matérias-primas não deve entravar este direito;

13. Insta a UE e a União Africana a proporem e implementarem acções concretas no domínio 
da assistência ao reforço das capacidades a países em desenvolvimento ricos em recursos 
no âmbito do Segundo Plano de Acção da Estratégia Conjunta África-UE 2011-2013, em 
cooperação com os Estados-Membros, a indústria e as instâncias interessadas; congratula-
se com a abordagem deste Plano de Acção, que consiste em proporcionar formação sobre 
práticas de excelência na negociação de contratos no sector dos recursos minerais e no 
fomento da cooperação científica no sector mineiro, para além de promover a boa 
governação, incluindo a transparência;

14. Reitera que as iniciativas em matéria de transparência no sector das indústrias extractivas 
são efectivamente favoráveis às empresas, criam segurança jurídica e parcerias 
sustentáveis de longa duração e funcionam como salvaguardas contra a reabertura de 
negociações ou a expulsão; observa que há desafios a que é preciso responder e que 
alguns contratos requerem confidencialidade, mas devem, ainda assim, estar sob controlo 
público; observa ainda que o Ghanaian Petroleum Revenue Management Bill é um bom 
exemplo da manutenção de uma certa confidencialidade, por um lado, salvaguardando, 
simultaneamente, por outro, o controlo parlamentar;

15. Congratula-se com a promoção de maior divulgação da informação financeira e com a 
elaboração de relatórios por país contemplada pela Comissão para as indústrias extractivas 
e aguarda com expectativa a sua futura proposta legislativa sobre a divulgação automática 
do lucro e do pagamento de impostos das empresas transnacionais em cada um dos países 
em desenvolvimento em que operam, para combater o abuso dos paraísos fiscais, da 
evasão fiscal e das fugas ilícitas de capitais; solicita igualmente mais transparência para 
todas as indústrias europeias que extraem matérias-primas em países em desenvolvimento 
através do pagamento dos impostos pertinentes e da declaração aberta das suas 
actividades; frisa a importância da cooperação UE-ONU no que respeita ao Processo de 
Kimberley;

16. Insta a UE a concluir acordos comerciais equitativos com os países em desenvolvimento, 
incluindo a transferência de tecnologia no caso dos PMD, o que poderá servir de modelo 
para uma política comercial sustentável com um conjunto de critérios sociais e 
ambientais;

17. Apela a uma maior cooperação internacional no que respeita aos recursos estratégicos 
com o lançamento de um processo aberto, inclusivo e transparente para a discussão da 
utilização futura das matérias-primas a nível mundial e com a participação de redes da 
sociedade civil como a Publish What You Pay (PWYP); considera que iniciativas globais 
numa área tão sensível podem funcionar como medida de fomento da confiança entre a 
UE e as economias emergentes como a China, o Brasil e a Índia;

18. Insta a UE a incluir a obrigação e os deveres dos investidores de respeitarem os direitos 
humanos, as normas ambientais e as normas laborais fulcrais da OIT quando operam em 
países em desenvolvimento; considera que as empresas da UE devem ser legalmente 
responsáveis nos seus países de origem pela violação desses direitos por parte das suas 
filiais no estrangeiro e das entidades que controlam;
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19. Considera que a estratégia “Matérias-Primas”da UE deve reflectir as diferenças entre, por 
um lado, as principais economias emergentes e desenvolvidas e, por outro, os países 
menos desenvolvidos;

20. Solicita ao BEI e à Comissão que considerem mais rigorosamente se os projectos 
contribuem para a erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável e o crescimento 
inclusivo, antes de decidirem do apoio ao sector das indústrias extractivas nos países em 
desenvolvimento; apela a uma moratória relativa ao financiamento público da UE de 
projectos de extracção mineira até à adopção de regulamentação que combata a evasão 
fiscal e favoreça a transparência, a diligência e o respeito das normas sociais e ambientais;

21. Observa que se deve proceder à exploração de recursos naturais, para contribuir para que 
um país atinja os seus mais amplos objectivos sociais e económicos e não como um fim 
em si mesmo;

22. Salienta que a extracção artesanal ou de pequena escala pode desempenhar um papel 
fundamental na vida local, proporcionar emprego e apoiar objectivos de desenvolvimento, 
quando oficialmente reconhecida, regulamentada e apoiada; lamenta a relativa falta de 
conhecimentos e instrumentos de análise nesta área e sublinha a necessidade de aumentar 
a sua visibilidade, facilitar a concepção e implementação de políticas mais eficazes no 
sector da extracção artesanal ou de pequena escala, bem como de monitorizar acções de 
assistência que ajudem a prevenir espirais de pobreza como o trabalho infantil, um 
ambiente de trabalho não seguro, o trabalho forçado, que frequentemente se encontra na 
extracção mineira artesanal, e os conflitos associados às actividades de extracção de 
pequena escala. insta também a UE e os seus Estados-Membros a apoiar os países em 
desenvolvimento tanto a nível nacional como a nível local, disponibilizando competências 
em matéria de práticas sustentáveis de extracção mineira, aumento da eficiência dos 
recursos e reutilização e reciclagem.

23. Salienta que a questão do acesso às matérias-primas deve ser integrada sucessivamente 
nas medidas de construção da paz e prevenção de conflitos, porquanto se assistiu, em 
certas regiões, ao ressurgimento de um número substancial de conflitos; é seu entender 
que deve ser objectivo a longo prazo da UE estabelecer um sistema de alerta precoce e de 
prevenção de conflitos que permita a tempestiva identificação das matérias-primas como 
motores de certos conflitos.
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