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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že EÚ je závislá od dovozu nerastných surovín pre svoj priemysel, najmä 
pre svoje odvetvia moderných technológií, a že cieľom iniciatívy EÚ pre oblasť 
nerastných surovín je zabezpečenie prístupu k týmto zdrojom;

2. pripomína, že niektoré mimovládne organizácie kritizujú iniciatívu pre oblasť nerastných 
surovín za to, že škodí rozvojovým cieľom chudobných krajín a nie je v súlade so 
záväzkami EÚ týkajúcimi sa jednotnej politiky rozvoja; pripomína povinnosti týkajúce sa 
jednotnosti politiky rozvoja zakotvené v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 
žiada Komisiu, aby v rámci svojich útvarov zriadila pracovnú skupinu, ktorá by 
vypracovala podrobnejšiu stratégiu pre oblasť nerastných surovín zohľadňujúcu tieto 
povinnosti; pripomína, že nezákonné obchodovanie s nerastnými surovinami stále patrí k 
hlavným príčinám neprestajných alebo dlhodobých konfliktov v rozvojových krajinách;

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby európska politika pre oblasť nerastných surovín v plnom 
rozsahu zohľadňovala udržateľný hospodársky rast v rozvojových krajinách a ich osobitné 
sociálne normy (ako sa uvádza v článku 208 ZFEÚ) a aby zaistila súdržnosť medzi 
rozvojovou politikou a iniciatívou pre oblasť nerastných surovín; preto je presvedčený, že 
by EÚ mala taktiež podporovať rozvojové krajiny v budovaní spracovateľských zariadení, 
diverzifikácii ich hospodárstiev, znižovaní ich závislosti od vývozu nerastných surovín a 
zvyšovaní pridanej hodnoty ich výrobkov prostredníctvom domácej výroby a spracovania;

4. vyzýva Komisiu, aby ako ďalšie kľúčové ciele do iniciatívy pre oblasť nerastných surovín 
zapracovala a) zníženie spotreby nerastných surovín v EÚ, b) zníženie závislosti EÚ od 
dovážaných nerastných surovín a c) vytváranie udržateľného a vyrovnaného systému 
riadenia svetových prírodných zdrojov;

5. trvá na tom, aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný o vývoji iniciatívy pre 
oblasť nerastných surovín a o plnení jej cieľov prostredníctvom výročnej správy o 
pokroku; žiada, aby táto správa zahŕňala aj posúdenie iniciatívy pre oblasť nerastných 
surovín z pohľadu záväzku EÚ týkajúceho sa jednotnej politiky rozvoja;

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v prepracovanej iniciatíve pre oblasť nerastných 
surovín sa neuvádza ani všeobecný systém preferencií ani všeobecný systém preferencií+ 
a nenavrhujú sa v nej žiadne alternatívne obchodné podnety na presadzovanie ľudských 
práv, noriem v oblasti životného prostredia, odstránenie detskej práce a na podporu 
domácich reforiem v krajinách, na ktoré sa tento režim nevzťahuje; žiada Komisiu, aby 
podporovala a podnecovala iniciatívy týkajúce sa diverzifikácie v hospodárstvach 
rozvojových krajín, ktoré sú vo veľkej miere závislé od určitých nerastných surovín;

7. konštatuje, že príjmy z nerastných surovín môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri tom, aby sa 
najmenej rozvinutým krajinám umožnili dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia; vyzýva 
Komisiu, aby pomohla rozvojovým krajinám v diverzifikácii ich hospodárstiev a znížení 
ich závislosti od nerastných surovín s cieľom chrániť vyčerpateľné prírodné zdroje a 
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podporiť najmenej rozvinuté krajiny prostredníctvom poradenstva a vytvárania kapacít, 
aby sa umožnilo zavedenie účinných alternatívnych mechanizmov na generovanie daní;

8. vyzýva Komisiu, aby zvážila výhody, ktoré obmedzenia vývozu nerastných surovín 
predstavujú pre rozvoj najmenej rozvinutých krajín, keďže vývozné dane sú dôležitým 
zdrojom príjmov zvlášť pre najmenej rozvinuté krajiny, čím stimulujú rozvoj domácej 
výroby alebo spracovateľského priemyslu, ktorý by mohol predstavovať pridanú hodnotu 
pre vývoz; zdôrazňuje význam zlepšenia ochrany životného prostredia tým, že sa zabráni 
neobmedzenej ťažbe prírodných zdrojov;

9. konštatuje, že kolísanie cien komodít je v určitej miere výsledkom špekulácií;

10. žiada Komisiu, aby urýchlene predložila legislatívny návrh o vykazovaní podľa 
jednotlivých krajín vychádzajúci z noriem iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom 
priemysle ((EITI) a oddielu 1502 zákona Dodda Franka (tzv. Dodd Frank Act) v 
Spojených štátoch amerických; pripomína, že tento návrh predložil Výbor pre rozvoj ako 
prioritu Parlamentu v rámci štruktúrovaného dialógu o pracovnom pláne Komisie na rok 
2012; naliehavo žiada Komisiu, aby do svojho návrhu zahrnula požiadavku, aby ťažobné 
spoločnosti predkladali výkazy o tržbách a ziskoch podľa jednotlivých krajín, ako aj o 
daniach a výnosoch s cieľom zabrániť korupcii a daňovým únikom; zdôrazňuje, že 
transparentnosť, sociálna zodpovednosť podnikov a fungujúca správa prinášajú výhody 
ťažobným spoločnostiam, ako aj spoločnostiam v rozvojových krajinách bohatých na 
nerastné suroviny; vyzýva Komisiu, aby pripravila legislatívny návrh rovnocenný s 
oddielom 1502 zákona Dodda Franka, ktorým sa vyžaduje od spoločností odoberajúcich 
nerasty z Konžskej demokratickej republiky a susedných krajín, aby preukázali kroky, 
ktoré podnikajú na zaistenie toho, aby ich nákupy týchto nerastov neprinášali zisk 
ozbrojeným skupinám, ktoré porušujú ľudské práva; v tejto súvislosti žiada Európsku úniu 
a jej členské štáty, aby vyvinuli tlak na európske podniky aktívne v rozvojových krajinách 
a aby šli príkladom v oblasti sociálnej zodpovednosti a podpory dôstojnej práce;

11. žiada, aby legislatívny návrh vylúčil spoločnosti EÚ, ktoré neuplatňujú normy EÚ pri 
svojej práci v rozvojových krajinách, z akejkoľvek formy európskeho financovania, a 
vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s početnými dostatočne zdokumentovanými 
prípadmi, v ktorých spoločností z EÚ porušujú environmentálne a pracovné normy a 
ľudské práva;

12. uznáva legitímne práva vlád a parlamentov rozvojových krajín uzákoniť politiky a 
regulovať zahraničné investície vo verejnom záujme po konzultácii s občianskou 
spoločnosťou tak, aby zahraničné investície prinášali úžitok miestnemu hospodárstvu, 
vytvárali domácu pridanú hodnotu a podporovali rozvoj; zdôrazňuje, že iniciatíva EÚ pre 
oblasť nerastných surovín by nemala týmto právam prekážať;

13. vyzýva EÚ a Africkú úniu, aby navrhli a realizovali konkrétne kroky v oblasti pomoci pri 
vytváraní kapacít v rozvojových krajinách bohatých na prírodné zdroje v rámci 2. akčného 
plánu spoločnej stratégie Afriky a EÚ na roky 2011 – 2013 v spolupráci s členskými 
štátmi, priemyslom a zainteresovanými stranami; víta prístup tohto plánu, ktorý má 
zabezpečiť školenie o osvedčených postupoch použiteľných pri rokovaniach o zmluvách 
týkajúcich sa nerastných surovín a posilnenie vedeckej spolupráce v ťažobnom priemysle 
a navyše podporuje dobrú správu vecí verejných vrátane transparentnosti;
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14. opakuje, že iniciatívy pre transparentnosť v oblasti ťažobného priemyslu majú 
v skutočnosti pozitívny vplyv na podnikanie, vytvárajú právnu istotu a udržateľné 
dlhodobé partnerstvá a fungujú ako ochrana pred opätovným otvorením rokovaní alebo 
pred vypovedaním; konštatuje, že je potrebné riešiť určité problémy a že niektoré zmluvy 
sú dôverné, ale napriek tomu by mali podliehať kontrole verejnosti; konštatuje, že 
ghanský zákon o správe príjmov z ropy je dobrým príkladom zachovania určitej
dôvernosti na jednej strane a zároveň zabezpečovania parlamentnej kontroly na druhej 
strane;

15. víta plán Komisie podporovať zverejňovanie väčšieho množstva finančných informácií a 
vypracúvať správy o ťažobnom priemysle za jednotlivé krajiny a s potešením očakáva 
budúci legislatívny návrh Komisie o automatickom uverejňovaní zisku a odvádzaní daní 
nadnárodných korporácií v jednotlivých rozvojových krajinách, v ktorých sú činné, s 
cieľom bojovať proti zneužívaniu daňových rajov, daňovým únikom a nezákonným 
únikom kapitálu; zároveň žiada o väčšiu transparentnosť všetkých odvetví ťažiacich 
nerastné suroviny v rozvojových krajinách zabezpečenú prostredníctvom odvádzania 
príslušných daní a otvoreného oznamovania ich činností; zdôrazňuje význam spolupráce 
EÚ a OSN v otázke Kimberleyského procesu;

16. vyzýva EÚ, aby uzatvorila spravodlivé obchodné dohody s rozvojovými krajinami, a to 
vrátane transferu technológií v prípade najmenej rozvinutých krajín, ktoré by mali slúžiť 
ako vzor pre udržateľnú obchodnú politiku so súborom sociálnych a environmentálnych 
kritérií;

17. vyzýva k užšej medzinárodnej spolupráci v oblasti strategických zdrojov začatím 
otvoreného, inkluzívneho a transparentného postupu, v rámci ktorého sa prediskutuje 
budúce celosvetové využívanie nerastných surovín a ktorého sa zúčastnia siete občianskej 
spoločnosti, ako napríklad Zverejnite, čo platíte (PWYP); zastáva názor, že celosvetové 
iniciatívy v takejto citlivej oblasti môžu slúžiť ako opatrenia na budovanie dôvery medzi 
EÚ a krajinami s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom ako Čína, Brazília a India;

18. vyzýva EÚ, aby pre investorov počas ich pôsobenia v rozvojových krajinách stanovila 
povinnosť dodržiavať ľudské práva, environmentálne normy a základné pracovné normy 
Medzinárodnej organizácie práce; zastáva názor, že spoločnosti EÚ by mali byť vo 
svojich domovských krajinách právne zodpovedné za porušenie týchto práv svojimi 
dcérskymi spoločnosťami v zahraničí a subjektmi, ktoré kontrolujú;

19. domnieva sa, že stratégia EÚ pre oblasť nerastných surovín by mala odrážať rozdiely 
medzi rozvinutými a rýchlo sa rozvíjajúcimi hospodárstvami na strane jednej a najmenej 
rozvinutými krajinami na strane druhej;

20. žiada EIB a Komisiu, aby pred prijatím rozhodnutia o podpore ťažobného priemyslu v 
rozvojových krajinách dôslednejšie skúmali, či projekty prispievajú k odstráneniu 
chudoby, udržateľnému rozvoju a inkluzívnemu rastu; žiada o moratórium na verejné 
financovanie ťažobných projektov zo strany EÚ, až kým nebudú prijaté právne predpisy 
zamerané na boj proti daňovým únikom a v prospech transparentnosti, hĺbkového auditu 
(tzv. due diligence) a rešpektovania sociálnych a environmentálnych noriem;

21. konštatuje, že by sa malo presadzovať využívanie prírodných zdrojov s cieľom pomôcť 
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krajine splniť jej širšie sociálne a hospodárske ciele, nie ako cieľ sám osebe;

22. poukazuje na to, že tradičná ťažba a ťažba v malom rozsahu môžu zohrávať kľúčovú 
úlohu v miestnom živote, poskytovať pracovné miesta a podporovať rozvojové ciele, ak 
sú oficiálne uznané, regulované a podporované; vyjadruje poľutovanie nad relatívnym 
nedostatkom znalostí a analytických nástrojov v tejto oblasti a vyzdvihuje potrebu zvýšiť 
jej viditeľnosť, uľahčiť efektívnejšie navrhovanie politík pre oblasť tradičnej ťažby a 
ťažby v malom rozsahu a monitorovať snahy o poskytovanie pomoci, aby sa napomohlo 
predchádzanie vzniku nástrah chudoby, ako napríklad detskej práce, nebezpečného 
pracovného prostredia, nútenej práce, ktoré sa často vyskytujú pri tradičnej ťažbe, a 
konfliktov spojených s činnosťami ťažby v malom rozsahu; zároveň vyzýva EÚ a jej 
členské štáty, aby podporovali rozvojové krajiny na národnej a miestnej úrovni 
sprístupnením odborných posudkov o udržateľných ťažobných postupoch, zvýšenej 
účinnosti zdrojov a opätovnom používaní a recyklácii;

23. zdôrazňuje, že otázka prístupu k nerastným surovinám by mala byť postupne zapracovaná 
do opatrení v politikách budovania mieru a predchádzania konfliktom, keďže v niektorých 
regiónoch opätovne vypukol značný počet konfliktov; zastáva názor, že dlhodobým 
cieľom EÚ by malo byť vytvoriť systém včasného varovania a predchádzania konfliktom, 
ktorý by umožnil včas určiť tie nerastné suroviny, ktoré sú hnacím motorom niektorých 
konfliktov.
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