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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je EU odvisna od uvoza virov surovin za svojo industrijo, zlasti za sektor visoke 
tehnologije, in da je namen pobude EU za surovine zagotoviti dostop do teh virov;

2. opominja, da so nekatere nevladne organizacije kritizirale pobudo za surovine, ker 
spodkopava razvojne cilje revnih držav in ni v skladu z zavezo EU glede skladnosti 
politike za razvoj; želi spomniti na obveznosti glede skladnosti te politike, kot je določena 
v členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije; poziva Komisijo, naj oblikuje 
medoddelčno delovno skupino za oblikovanje podrobnejše strategije za surovine, ki bo 
spoštovala te obveznosti; opozarja, da je nedovoljena trgovina s surovinami še naprej eden 
glavnih razlogov za stalne ali dolgotrajne spore v državah v razvoju;

3. poudarja, da je pomembno, da evropska politika o surovinah v celoti upošteva trajnostno 
gospodarsko rast v državah v razvoju in njihove specifične socialne standarde (kot določa 
člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije) ter zagotoviti usklajenost med razvojno 
politiko in pobudo za surovine; zato meni, da bi morala EU države v razvoju podpirati 
tudi pri gradnji predelovalnih obratov, diverzifikaciji njihovih gospodarstev, zmanjšanju 
njihove odvisnosti od izvoza surovin in povečanju dodane vrednosti njihovih proizvodov z 
domačo proizvodnjo in predelavo;

4. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za a) zmanjšanje porabe surovin v EU, b) zmanjšanje 
odvisnosti EU od uvoženih surovin in c) vzpostavitev trajnostnega in pravičnega sistema 
za upravljanje naravnih virov na svetu ter te ukrepe opredeli kot nadaljnje ključne cilje 
pobude za surovine;

5. vztraja, da je treba z letnim poročilom o napredku Evropski parlament redno obveščati o 
razvoju pobude za surovine in uresničitvi njenih ciljev; poziva, naj to poročilo vključuje 
tudi oceno nujno potrebnih surovin s stališča zaveze EU glede usklajenosti politik za 
razvoj;

6. je zaskrbljen, ker v prenovljeni pobudi o surovinah ni govora o GSP ali GSP+ in ker ni 
predlagala alternativnih trgovinskih spodbud za uveljavljanje človekovih pravic in 
okoljskih standardov, preprečevanje otroškega dela in podpiranje nacionalnih reform v 
državah, ki bodo izpadle iz področja uporabe teh sistemov; poziva Komisijo, naj podpira 
in spodbuja pobude za diverzifikacijo v gospodarstvih držav v razvoju, ki so močno 
odvisna od določenih surovin;

7. poudarja, da imajo lahko prihodki od surovin ključno vlogo pri zagotavljanju, da najmanj 
razvite države dosežejo razvojne cilje tisočletja; poziva Komisijo, naj državam v razvoju 
pomaga pri diverzifikaciji gospodarstev in zmanjševanju odvisnosti od surovin, s čimer bi 
zaščitili neobnovljive naravne vire, ter pomaga najmanj razvitim državam z nasveti in 
krepitvijo zmogljivosti, kar bi omogočilo vzpostavitev učinkovitih nadomestnih 
mehanizmov za doseganje davčnih prihodkov;
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8. poziva Komisijo, naj upošteva razvojne koristi, ki jih za najmanj razvite države prinašajo 
izvozne omejitve za surovine glede na to, da so izvozne dajatve pomemben vir prihodka,
zlasti za najmanj razvite države, in s tem spodbujajo razvoj domačih proizvodnih ali 
predelovalnih panog, ki omogočajo višjo dodano vrednost izvoza; poudarja, da je treba 
okrepiti varovanje okolja tako, da se prepreči neomejeno izkoriščanje naravnih virov;

9. ugotavlja, da je nestanovitnost cen blaga do neke mere posledica špekulacij;

10. poziva Komisijo, naj kmalu predstavi zakonodajni predlog za poročanje po posameznih 
državah na podlagi standardov Pobude za preglednost v ekstraktivni industriji (EITI) in 
oddelka 1502 Dodd-Frankovega zakona v Združenih državah Amerike; želi spomniti, da 
je Odbor za razvoj to predlagal kot parlamentarno prednostno nalogo v sklopu 
strukturiranega dialoga o delovnem načrtu Komisije za leto 2012; poziva Komisijo, naj v 
svoj predlog vključi zahtevo, da morajo ekstraktivna podjetja poročati o prodaji in 
dobičkih, za vsako državo posebej, ter o davkih in prihodkih, da bi preprečili korupcijo in 
izogibanje davkom; poudarja, da preglednost, družbena odgovornost podjetij in učinkovita 
uprava koristijo tako podjetjem v ekstraktivnih panogah kot družbi v državah v razvoju, ki 
imajo veliko naravnih virov; poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog, 
enakovreden oddelku 1502 Dodd-Frankovega zakona, ki od podjetij, ki pridobivajo 
rudnine v Demokratični republiki Kongo in sosednjih državah, zahteva, da predstavijo 
ukrepe, s katerimi zagotavljajo, da z nakupom teh rudnin ne prinašajo dobička 
oboroženim skupinam, ki kršijo človekove pravice; v tem oziru zahteva, da Evropska 
unija in njene države članice izvajajo pritisk na evropska podjetja, prisotna v državah v 
razvoju, in da dajejo zgled na področju socialne odgovornosti in spodbujanja dostojnega 
dela;

11. poziva k oblikovanju zakonodajnega predloga, s katerim bi podjetjem EU, ki pri 
delovanju v državah v razvoju ne uporabljajo standardov EU, onemogočili dostop do 
vsakršnih evropskih sredstev, in je zelo zaskrbljen zaradi številnih dobro dokumentiranih 
primerov, ko so podjetja EU kršila okoljske in delovne standarde ter človekove pravice;

12. priznava zakonite pravice vlad in parlamentov držav v razvoju, da izvajajo politike in 
urejajo tuje naložbe v javnem interesu ter ob posvetovanju s civilno družbo na način, ki 
omogoča, da tuje naložbe koristijo lokalnemu gospodarstvu, ustvarjajo domačo dodano 
vrednost in spodbujajo razvoj; poudarja, da strategija EU o surovinah teh pravic ne sme 
ovirati;

13. poziva EU in Afriško unijo, naj predlagata in izvedeta konkretne ukrepe na področju 
pomoči pri gradnji zmogljivosti v državah v razvoju, ki so bogate z naravnimi viri, in sicer 
v skladu z 2. akcijskim načrtom skupne strategije EU-Afrika 2011–2013 ter v sodelovanju 
z državami članicami, industrijo in zainteresiranimi stranmi; pozdravlja pristop v tem 
akcijskem načrtu, ki poleg spodbujanja dobrega upravljanja, vključno s preglednostjo, 
obsega tudi zagotavljanje usposabljanja o najboljši praksi pri pogajanjih glede dogovorov 
o rudninah in spodbujanje znanstvenega sodelovanja v rudarskem sektorju;

14. ponovno poudarja, da pobude za preglednost v sektorju ekstraktivnih industrij dejansko 
podpirajo poslovanje, ustvarjajo pravno varnost in trajnostna dolgoročna partnerstva ter 
delujejo kot zaščitni ukrepi pred ponovnim odpiranjem pogajanj ali izgonom; ugotavlja, 
da obstajajo izzivi, s katerimi se je treba spoprijeti, in da morajo nekatere pogodbe ostati 
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zaupne, vendar še vedno pod javnim nadzorom; ugotavlja, da je ganski zakon o 
upravljanju prihodkov iz nafte dober primer za ohranjanje določene stopnje zaupnosti na 
eni strani in varovanje parlamentarnega nadzora na drugi;

15. pozdravlja spodbujanje večjega razkrivanja finančnih informacij in poročanje po državah 
v ekstraktivnih dejavnostih, kakor predvideva Komisija, ter željno pričakuje njen 
zakonodajni predlog o samodejnem razkritju dobička in plačanih davkov nadnacionalnih 
družb za vsako od držav v razvoju, kjer te družbe delujejo, s čimer bi okrepili boj proti
zlorabam davčnih oaz, utajam davkov in nezakonitemu begu kapitala; zahteva tudi večjo 
preglednost vseh panog, ki pridobivajo surovine v državah v razvoju, kar bi dosegli s 
plačevanjem ustreznih davkov in objavo njihovih dejavnosti; poudarja pomembnost 
sodelovanja med EU in ZN pri procesu Kimberly;

16. poziva EU, naj z državami v razvoju sklene pravične trgovinske sporazume, ki bodo 
vključevali tudi prenos tehnologije v primeru najmanj razvitih držav in bodo za vzgled 
trajnostni trgovinski politiki s sklopom socialnih in okoljskih meril;

17. poziva k okrepljenemu mednarodnemu sodelovanju v zvezi s strateškimi viri, s katerim bi 
vzpostavili odprt, vključujoč in pregleden proces, v katerem bi razpravljali o rabi surovin 
po svetu v prihodnosti, s sodelovanjem omrežij civilne družbe, kakršno je omrežje Publish 
What You Pay (Objavi, kar si plačal); meni, da so lahko globalne pobude na tako 
občutljivih področjih ukrep za krepitev zaupanja med EU in gospodarstvi v vzponu, 
kakršna so Kitajska, Brazilija in Indija;

18. poziva EU, naj uvedejo obveznosti in dolžnosti, ki vlagateljem pri delovanju v državah v 
razvoju nalagajo spoštovanje človekovih pravic, okoljskih standardov in poglavitnih 
delovnih standardov ILO; meni, da bi morala biti podjetja EU v svojih matičnih državah 
pravno odgovorna za vse kršitve teh pravic, ki jih zagrešijo njihove podružnice v tujini, in 
za subjekte, ki jih nadzorujejo;

19. meni, da bi morala evropska strategija o surovinah odražati razlike med razvitimi 
državami in gospodarsko najpomembnejšimi državami na eni strani ter najmanj razvitimi 
državami na drugi;

20. poziva Evropsko investicijsko banko in Komisijo, naj pred odločanjem o podpori 
ekstraktivnim dejavnostim v državah v razvoju strogo preučita, ali posamezni projekti 
prispevajo k odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in vključujoči rasti; poziva k 
moratoriju na javno financiranje EU za rudarske projekte, dokler ne bodo sprejete uredbe 
za preprečevanje utaje davkov ter za večjo preglednost, potrebno skrbnost ter spoštovanje 
socialnih in okoljskih standardov;

21. ugotavlja, da morajo biti prizadevanja za izkoriščanje naravnih virov usmerjena v pomoč 
državam, da dosežejo širše socialne in gospodarske cilje, in ne smejo biti sama sebi 
namen;

22. poudarja, da imajo lahko obrtne rudarske dejavnosti in rudarjenje v majhnem obsegu 
odločilno vlogo v lokalnem življenju, saj zagotavljajo delovna mesta in podpirajo 
razvojne cilje, če so uradno priznane, zakonsko urejene in podprte; obžaluje, da ni 
zadostnega znanja in analitičnih orodij s tega področja, in poudarja, da je treba povečati 
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njegovo prepoznavnost, omogočiti oblikovanje učinkovitejše politike za obrtne rudarske 
dejavnosti in rudarjenje v majhnem obsegu in njeno izvajanje ter spremljati prizadevanja 
za pomoč za preprečitev pasti revščine, kot so otroško delo, nevarno delovno okolje, 
prisilno delo, kar so pogosti pojavi v obrtni rudarski dejavnosti, in konfliktov, povezanih z 
rudarjenjem v majhnem obsegu; poleg tega poziva EU in njene države članice, naj 
podpirajo države v razvoju na nacionalni in lokalni ravni, in sicer tako, da jim omogočijo 
pridobitev strokovnih znanj o trajnostnih rudarskih praksah, povečani učinkovitosti rabe 
virov ter ponovni uporabi in recikliranju;

23. poudarja, da bi bilo treba vprašanje surovin postopoma vključiti v ukrepe politike za 
vzpostavljanje miru in preprečevanje sporov, saj so se v nekaterih regijah zopet pojavili 
številni spori; meni, da bi moral biti dolgoročni cilje EU vzpostavitev sistema za zgodnje 
opozarjanje in preprečevanje sporov, ki bi omogočal, da bi pravočasno ugotovili, katere 
surovine bi lahko povzročile spore.
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