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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că UE este dependentă de importurile de materii prime pentru industria sa, în 
special pentru sectorul înaltei tehnologii şi că iniţiativa UE privind materiile prime vizează 
să asigure accesul la aceste resurse;

2. aminteşte că Iniţiativa privind materiile prime (IMP) a fost criticată de unele ONG-uri 
pentru că subminează obiectivele de dezvoltare ale ţărilor sărace şi pentru că nu respectă 
angajamentele UE privind coerenţa politicilor de dezvoltare; aminteşte obligaţiile privind 
coerenţa politicilor de dezvoltare prevăzute la articolul 208 din TFUE; solicită Comisiei să 
înfiinţeze un grup de lucru interdepartamental pentru a concepe o strategie mai detaliată 
privind materiile prime care să respecte aceste obligaţii; reaminteşte că traficul ilicit de 
materii prime reprezintă în continuare una dintre cauzele de bază ale conflictelor 
permanente sau de lungă durată din ţările în curs de dezvoltare;

3. subliniază că este important ca politica europeană privind materiile prime să ia în 
considerare pe deplin creşterea economică durabilă din ţările în curs de dezvoltare şi 
standardele sociale specifice ale acestora (astfel cum se prevede la articolul 208 din 
TFUE) şi să asigure coerenţa dintre politica de dezvoltare şi IMP; prin urmare, consideră 
că UE, de asemenea, ar trebui să sprijine ţările în curs de dezvoltare în construirea de 
unităţi de prelucrare, în diversificarea propriilor economii, în reducerea dependenţei 
acestora de exporturile de materii prime şi în sporirea valorii produselor specifice prin 
fabricarea şi prelucrarea pe plan intern;

4. invită Comisia să introducă: a) reducerea consumului UE de materii prime, b) reducerea 
dependenţei UE de materii prime importate şi c) crearea unui sistem durabil şi echitabil de 
gestionare a resurselor naturale ale lumii, ca obiective-cheie suplimentare ale Iniţiativei 
privind materiile prime;

5. insistă ca Parlamentul European să fie informat constant cu privire la evoluţia IMP şi la 
îndeplinirea obiectivelor acesteia prin intermediul unui raport anual privind progresele 
înregistrate; solicită ca acest raport să includă, de asemenea, o evaluare a IMP din punctul 
de vedere al angajamentului UE privind coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării;

6. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Iniţiativa reformată privind materiile prime 
nu face referire la SPG şi nici SPG+ şi nu propune stimulente comerciale alternative 
pentru promovarea drepturilor omului şi a standardelor de mediu, pentru a împiedica 
munca copiilor şi a sprijini reformele interne în ţările care nu intră în sfera de aplicare a
acestor sisteme; solicită Comisiei să sprijine şi să încurajeze iniţiativele de diversificare în 
economiile ţărilor în curs de dezvoltare, care cunosc un grad ridicat de dependenţă de 
anumite materii prime;

7. constată că veniturile provenite din materiile prime joacă un rol esenţial în a permite 
ţărilor mai puţin dezvoltate (LDC) să atingă obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
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(ODM); invită Comisia să ajute ţările în curs de dezvoltare să-şi diversifice economiile şi 
să îşi reducă dependenţa de materii prime, să protejeze resursele naturale epuizabile şi să 
sprijine ţările cele mai puţin dezvoltate prin acordarea de consultanţă şi prin măsuri de 
dezvoltare a capacităţilor pentru a permite crearea de mecanisme alternative de impozitare 
eficiente;

8. invită Comisia să ia în considerare avantajele de dezvoltare pe care le implică restricţiile 
la export privind materiile prime pentru ţările în curs de dezvoltare, având în vedere faptul 
că taxele la export reprezintă o sursă importantă de venit, în special pentru ţările cele mai 
puţin dezvoltate, oferind astfel stimulente pentru dezvoltarea industriilor interne de 
fabricare şi de prelucrare cu un potenţial de export cu valoare adăugată mai mare; 
subliniază importanţa întăririi protecţiei mediului prin prevenirea exploatării nelimitate a 
resurselor naturale;

9. ia act de faptul că volatilitatea preţurilor produselor de bază este într-o anumită măsură 
consecinţa speculaţiilor;

10. solicită Comisiei să prezinte rapid o propunere legislativă privind întocmirea de rapoarte 
pe ţară, care să aibă la bază standardele enunţate în Iniţiativa privind transparenţa în 
industriile extractive (EITI) şi în secţiunea 1502 din Legea Dodd-Frank din Statele Unite 
ale Americii; reaminteşte că acest aspect a fost deja propus ca prioritate parlamentară de 
către Comisia pentru dezvoltare în cadrul dialogului structurat privind programul de lucru 
al Comisiei Europene pentru anul 2012; îndeamnă Comisia să includă în propunerea sa 
obligaţia ca întreprinderile extractive să întocmească rapoarte pe ţară privind vânzările şi 
profiturile, precum şi taxele şi veniturile pentru a descuraja corupţia şi a preveni evaziunea 
fiscală; subliniază faptul că transparenţa, responsabilitatea socială a întreprinderilor şi o 
administraţie funcţională aduc beneficii atât întreprinderilor din industria extractivă, cât şi 
societăţilor din ţările în curs de dezvoltare care sunt bogate în resurse; invită Comisia să 
elaboreze o propunere legislativă echivalentă cu secţiunea 1502 din Legea Dodd-Frank, 
care să solicite întreprinderilor care se aprovizionează cu minereuri din Republica 
Democratică Congo şi din ţările vecine să prezinte măsurile pe care le iau pentru a asigura 
că achiziţionarea acestor minereuri nu favorizează grupările înarmate care comit încălcări 
ale drepturilor omului; în acest sens, solicită Uniunii Europene şi statelor membre să facă 
presiuni asupra întreprinderilor europene care desfăşoară activităţi în ţările în curs de 
dezvoltare şi să joace rolul de model în materie de responsabilitate socială şi de 
promovare a muncii decente;

11. solicită o propunere legislativă care să priveze societăţile din UE care nu aplică 
standardele UE atunci când îşi desfăşoară activitatea în ţările în curs de dezvoltare de 
orice formă de finanţare europeană şi îşi exprimă îngrijorarea puternică faţă de 
numeroasele cazuri confirmate de încălcare a standardelor de mediu şi de muncă, precum 
şi a drepturilor omului de către societăţile din UE;

12. recunoaşte drepturile legitime ale guvernelor şi ale parlamentelor ţărilor în curs de 
dezvoltare de a adopta politici şi de a reglementa investiţiile străine în interes public, prin 
consultarea cu societatea civilă, astfel încât investiţiile străine să aducă beneficii 
economiei locale, să creeze valoare adăugată pe piaţa internă şi să stimuleze dezvoltarea; 
subliniază că strategia UE privind materiile prime nu ar trebui să reprezinte un obstacol în 
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exercitarea acestui drept;

13. invită UE şi Uniunea Africană să propună şi să aplice măsuri concrete în domeniul 
asistenţei pentru dezvoltarea capacităţilor acordate ţărilor în curs de dezvoltare bogate în 
resurse, în conformitate cu cel de-al doilea plan de acţiune 2011-2013 din cadrul Strategiei 
comune Africa-UE, în cooperare cu statele membre, partenerii din domeniu şi părţile 
interesate; salută abordarea acestui plan de acţiune care constă în asigurarea formării cu 
privire la bunele practici în domeniul negocierii contractelor privind minereurile şi în 
promovarea cooperării ştiinţifice în sectorul minier, pe lângă promovarea bunei 
guvernanţe, inclusiv a transparenţei;

14. reiterează că iniţiativele privind transparenţa din sectorul industriilor extractive sunt de 
fapt în beneficiul societăţilor, creează securitate juridică şi parteneriate durabile şi 
acţionează ca măsuri de protecţie împotriva redeschiderii negocierilor sau a expulzării; 
constată că există provocări care trebuie abordate şi că unele contracte impun 
confidenţialitate, dar, în ciuda acestui fapt, ar trebui să fie supuse controlului public; ia act 
de faptul că Legea din Ghana privind gestionarea veniturilor obţinute din petrol reprezintă 
un exemplu bun pentru păstrarea, pe de o parte, a unui anumit grad de confidenţialitate şi 
pentru asigurarea, pe de altă parte, a controlului parlamentar;

15. salută faptul că Comisia prevede încurajarea unei divulgări mai extinse a informaţiilor cu 
caracter financiar şi întocmirea de rapoarte pentru fiecare ţară în parte privind sectorul 
industriei extractive şi aşteaptă cu interes prezentarea propunerii sale legislative viitoare 
privind divulgarea automată a profiturilor înregistrate şi a impozitelor plătite de 
corporaţiile transnaţionale în fiecare ţară în curs de dezvoltare în care acestea îşi 
desfăşoară activitatea, în scopul de a combate abuzurile din paradisurile fiscale, evaziunea 
fiscală şi fluxurile ilicite de capital; solicită, de asemenea, o mai mare transparenţă în 
cadrul tuturor industriilor extractive de materii prime din ţările în curs de dezvoltare, prin 
plata impozitelor care le revin şi prin declararea în mod deschis a activităţilor pe care le 
desfăşoară; subliniază importanţa cooperării UE-ONU în ceea ce priveşte Procesul 
Kimberley;

16. invită UE să desfăşoare schimburi comerciale corecte şi echitabile cu ţările în curs de 
dezvoltare, inclusiv transferul de tehnologie în cazul ţărilor cele mai puţin dezvoltate, care 
să servească drept model pentru o politică comercială durabilă cu un set de criterii sociale 
şi ecologice;

17. solicită o mai bună cooperare internaţională în materie de resurse strategice prin 
introducerea unor discuţii deschise, incluzive şi transparente privind utilizarea viitoare a 
materiilor prime la nivel mondial şi prin participarea reţelelor societăţii civile, cum ar fi 
„Publică ce plăteşti” (PWYP); consideră că iniţiativele globale într-un domeniu atât de 
sensibil ar putea constitui măsuri de consolidare a încrederii între UE şi economiile 
emergente, cum ar fi China, Brazilia şi India;

18. invită UE să includă obligaţia şi îndatoririle investitorilor de a respecta drepturile omului, 
standardele de mediu şi standardele de bază ale OIM în domeniul muncii în activitatea lor 
în ţările în curs de dezvoltare; consideră că întreprinderile din UE ar trebui să fie 
responsabile din punct de vedere juridic în ţările lor de origine pentru încălcarea acestor 
drepturi de către filialele lor din străinătate, precum şi pentru entităţile care se află sub 
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autoritatea lor;

19. consideră că strategia UE privind materiile prime trebuie să reflecte diferenţele dintre 
economiile dezvoltate şi principalele economii, pe de o parte, şi ţările cele mai puţin 
dezvoltate, pe de altă parte;

20. solicită BEI şi Comisiei ca, înainte de a lua decizia de a sprijini sectorul industriei 
extractive din anumite ţări în curs de dezvoltare, să analizeze mai amănunţit dacă 
proiectele respective contribuie la eradicarea sărăciei, la dezvoltarea durabilă şi la o 
creştere favorabilă incluziunii; solicită un moratoriu privind finanţarea publică europeană 
a proiectelor miniere până la adoptarea unor reglementări împotriva evaziunii fiscale şi în 
favoarea transparenţei, a bunei diligenţe şi a respectării standardelor sociale şi de mediu;

21. constată că resursele naturale ar trebui exploatate pentru a ajuta o ţară să-şi atingă 
obiectivele sociale şi economice mai ample, şi nu ca un scop în sine;

22. subliniază faptul că extracţia artizanală şi la scară redusă poate avea un rol vital în viaţa 
comunităţilor locale, poate crea locuri de muncă şi sprijini obiectivele de dezvoltare, dacă 
este recunoscută, reglementată şi sprijinită în mod oficial; regretă relativa lipsă de 
cunoştinţe şi de instrumente analitice în acest domeniu şi subliniază necesitatea de a-i 
creşte vizibilitatea, de a facilita elaborarea şi punerea în aplicare a unor politici mai 
eficiente privind extracţia artizanală şi la scară redusă şi de a monitoriza eforturile în 
materie de asistenţă pentru a putea evita capcanele sărăciei, cum ar fi munca copiilor, 
mediul de lucru nesigur, munca forţată, întâlnite deseori în extracţia artizanală şi 
conflictele asociate activităţilor de extracţie la scară redusă; de asemenea, invită UE şi 
statele membre să sprijine ţările în curs de dezvoltare atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
local, punând la dispoziţia acestora cunoştinţele sale privind practicile miniere durabile, 
eficienţa sporită a utilizării resurselor, reutilizarea şi reciclarea acestora;

23. subliniază că aspectele legate de accesul la materiile prime ar trebui integrate succesiv în 
măsurile de consolidare a păcii şi de prevenire a conflictelor, dat fiind faptul că un număr 
considerabil de conflicte au reapărut în anumite regiuni; consideră că un obiectiv pe 
termen lung al UE al trebui să îl reprezinte stabilirea unui sistem de alertă rapidă şi de 
prevenire a conflictelor care ar permite identificarea în timp util a materiilor prime care ar 
putea declanşa anumite conflicte.
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