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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. EU är beroende av import av råvaruresurser till sin industri, framför allt till 
högteknologisektorn, och EU:s råvaruinitiativ syftar till att säkra tillgången till dessa 
resurser.

2. Europaparlamentet påminner om att råvaruinitiativet har kritiserats av några icke-statliga 
organisationer för att det undergräver utvecklingsmålen för fattiga länder och strider mot 
EU:s åtaganden om en konsekvent utvecklingspolitik. Parlamentet påminner om 
skyldigheterna i fråga om konsekvens i utvecklingspolitiken, vilka anges i artikel 208 i 
EUF-fördraget. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en arbetsgrupp med
representanter från flera avdelningar för att utarbeta en mer detaljerad strategi för råvaror i 
vilken man respekterar dessa skyldigheter. Parlamentet påminner om att olaglig handel 
med råvaror fortfarande är bland de underliggande orsakerna till permanenta eller 
långvariga konflikter i utvecklingsländer.

3. Europaparlamentet understryker att EU:s råvarupolitik måste ta full hänsyn till en hållbar 
ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna och till deras särskilda sociala normer (i enlighet 
med artikel 208 i EUF-fördraget) och se till att utvecklingspolitiken är förenlig med 
råvaruinitiativet. Parlamentet anser därför att EU bör hjälpa utvecklingsländerna att 
konstruera bearbetningsanläggningar, diversifiera sina ekonomier, minska sitt beroende av 
råvaruexport och höja värdet på sina produkter genom inhemsk produktion och förädling.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga till följande centrala mål i 
råvaruinitiativet: a) en minskning av EU:s råvarukonsumtion, b) en minskning av EU:s 
beroende av importerade råvaror och c) inrättande av ett hållbart och rättvist system för att 
förvalta världens naturresurser.

5. Europaparlamentet insisterar på att parlamentet fortlöpande ska informeras om 
utvecklingen av råvaruinitiativet och uppfyllandet av initiativets mål via en årlig 
framstegsrapport. Rapporten bör även omfatta en utvärdering av hur initiativet bidrar till 
EU:s åtagande om en konsekvent utvecklingspolitik.

6. Europaparlamentet är oroat över att det nyutformade råvaruinitiativet inte hänvisar till
GSP eller GSP+ och inte föreslår några alternativa handelsincitament för främjandet av 
mänskliga rättigheter, miljöstandarder, för undvikande av barnarbete samt för stöd för 
inhemska reformer i länder som inte omfattas av dessa ordningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja och främja diversifieringsinitiativ i utvecklingsländernas 
ekonomier som är mycket beroende av vissa råvaror.

7. Europaparlamentet noterar att inkomsterna från råvaror på ett avgörande sätt kan bidra till 
att de minst utvecklade länderna kan uppfylla millennieutvecklingsmålen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att hjälpa utvecklingsländerna att diversifiera sina ekonomier 
och att minska sitt beroende av råvaror i syfte att skydda uttömliga naturtillgångar samt att 
stödja de minst utvecklade länderna med råd och kapacitetsuppbyggnad så att man kan 
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införa effektiva och alternativa skatteindrivningsinstrument.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga utvecklingsfördelarna som 
exportbegränsningar på råvaror innebär för de minst utvecklade länderna med tanke på att 
exportskatter är en viktig inkomstkälla, särskilt för de minst utvecklade länderna, och ger 
incitament för utveckling av inhemsk tillverknings- och bearbetningsindustri med 
potential för export med högre mervärde. Parlamentet betonar vikten av att förstärka 
miljöskyddet genom att förebygga obegränsad exploatering av naturresurser.

9. Europaparlamentet konstaterar att prisvolatiliteten för råvaror till viss del beror på 
spekulation.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram ett lagstiftningsförslag 
om landsvis rapportering som utgår från normerna i initiativet för öppenhet i 
utvinningsindustrin (EITI) och från avsnitt 1502 i Dodd Frank-akten i Förenta staterna. 
Parlamentet påminner om att utskottet för utveckling föreslog detta som en prioritet för 
parlamentet inom ramen för en strukturerad dialog om kommissionens arbetsprogram för 
2012. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i sitt förslag inbegripa ett krav 
för utvinningsindustrier att, per land, redovisa vinster och försäljning samt skatter och 
inkomster, i syfte att motverka korruption och förhindra skatteflykt. Parlamentet betonar 
att öppenhet, företagens sociala ansvar och en fungerande administration gynnar både 
företagen inom utvinningsindustrin och samhällena i resursrika utvecklingsländer. 
Kommissionen uppmanas även att utarbeta ett lagstiftningsförslag motsvarande avsnitt 
1502 i Dodd Frank-akten, enligt vilket företag som importerar mineraler från 
Demokratiska republiken Kongo och från grannländerna åläggs att visa vilka åtgärder de 
vidtagit för att säkerställa att dessa inköp inte gynnar väpnade grupper som bryter mot de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU och dess 
medlemsstater att utöva påtryckningar mot europeiska företag som är etablerade i 
utvecklingsländer och att föregå med gott exempel när det gäller socialt ansvar och 
främjande av anständigt arbete.

11. Europaparlamentet efterlyser ett lagstiftningsförslag som gör att europeiska företag som 
inte uppfyller EU:s normer då de bedriver verksamhet i ett utvecklingsland inte beviljas 
någon form av EU-stöd. Parlamentet är djupt oroat över det stora antalet 
väldokumenterade fall med europeiska företag som bryter mot miljö- och arbetsnormer 
och de mänskliga rättigheterna.

12. Europaparlamentet bekräftar att utvecklingsländernas regeringar och parlament har en 
legitim rätt att föra sin politik och reglera om utländska investeringar i det allmännas 
intresse, i samråd med civilsamhället, på ett sådant sätt att dessa investeringar gynnar den 
lokala ekonomin, skapar inhemskt mervärde och främjar utveckling. Parlamentet 
understryker att EU:s råvaruinitiativ inte får stå i vägen för dessa rättigheter.

13. Europaparlamentet uppmanar EU och Afrikanska unionen att föreslå och genomföra 
konkreta åtgärder för att bistå resursrika utvecklingsländer med kapacitetsuppbyggnad 
inom ramen för den andra åtgärdsplanen för perioden 2011–2013 i den gemensamma 
strategin EU-Afrika, i samarbete med medlemsstaterna, näringslivet och intressenter. 
Parlamentet ser positivt på att denna åtgärdsplan inbegriper utbildning i hur man bäst 
förhandlar om mineralavtal och främjar vetenskapligt samarbete inom gruvsektorn, liksom 
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goda styrelseformer och öppenhet.

14. Europaparlamentet upprepar att initiativ beträffande transparens i utvinningsindustrin 
faktiskt är företagsvänliga, eftersom de ger rättssäkerhet, hållbara och långsiktiga 
partnerskap och säkerheter mot omförhandlingar eller utvisning. Parlamentet konstaterar 
att det finns utmaningar som behöver tas itu med och att vissa avtal omfattas av 
sekretesskrav men ändå bör vara föremål för offentlig granskning. Parlamentet noterar att 
Ghanas lagförslag om förvaltning av oljeintäkter är ett bra exempel på hur man kan bevara 
ett visst mått av sekretess och samtidigt garantera parlamentarisk kontroll.

15. Europaparlamentet välkomnar främjandet av mer offentliggörande av finansiell 
information och landsvis rapportering för utvinningsindustrin som kommissionen 
föreslagit och ser fram emot dess kommande lagstiftningsförslag som behandlar 
automatiskt offentliggörande av transnationella företags intäkter och skatteinbetalningar i 
alla utvecklingsländer där de är verksamma, i syfte att bekämpa problemen med 
skatteparadis, skatteflykt och olaglig kapitalflykt. Parlamentet ber om ökad insyn i alla 
utvinningsindustrier i utvecklingsländer genom att dessa betalar relevanta skatter och 
öppet redogör för sin verksamhet. Parlamentet betonar vikten av samarbetet mellan EU 
och FN med hänsyn till Kimberleyprocessen.

16. Europaparlamentet uppmanar EU att bedriva rättvis handel med utvecklingsländerna, 
inbegripet tekniköverföring, särskilt när det gäller de minst utvecklade länderna, som kan 
fungera som modell för en hållbar handelspolitik med en uppsättning sociala och 
miljömässiga kriterier.

17. Europaparlamentet efterfrågar ett starkare internationellt samarbete i fråga om strategiska 
resurser genom att man inleder en öppen, inkluderande och transparent process för samråd 
om framtidens råvaruutnyttjande i världen, i vilken det civila samhällets nätverk, såsom 
Publish What You Pay (PWYP), deltar. Parlamentet anser att globala initiativ på ett så 
känsligt område kan fungera som förtroendeskapande åtgärder mellan EU och 
tillväxtekonomier såsom Kina, Brasilien och Indien.

18. Europaparlamentet uppmanar EU att inkludera investerares skyldigheter och förpliktelser 
att respektera de mänskliga rättigheterna, miljömässiga standarder och ILO:s 
grundläggande arbetsnormer då de bedriver verksamhet i utvecklingsländer. Europeiska 
företag bör vara juridiskt ansvariga i sina hemländer för överträdelser av ovannämnda 
rättigheter som begås av deras dotterbolag utomlands eller av de enheter som de 
kontrollerar.

19. Europaparlamentet anser att EU:s råvarustrategi bör återspegla skillnaderna mellan 
industriländer och stora ekonomier å ena sidan och de minst utvecklade länderna å andra 
sidan.

20. Europaparlamentet uppmanar EIB och kommissionen att mer noggrant överväga om 
projekten bidrar till fattigdomsutrotning, hållbar utveckling och tillväxt för alla innan de 
beslutar om stöd till utvinningsindustrisektorn i utvecklingsländer. Parlamentet kräver ett 
moratorium för EU:s offentliga finansiering av gruvprojekt till dess att man antagit 
bestämmelser mot skatteflykt och bestämmelser om ökad insyn, skälig försiktighet och 
respekt för sociala och miljömässiga normer.
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21. Europaparlamentet anser att utvinning av naturresurser bör syfta till att hjälpa ett land att 
uppfylla sina övergripande sociala och ekonomiska mål och att utvinningen inte bör vara 
ett ändamål i sig.

22. Europarlamentet påpekar att hantverksmässig och småskalig gruvdrift kan spela en viktig 
roll på lokal nivå, skapa sysselsättning och stödja utvecklingsmålen när den är officiellt 
erkänd, reglerad och stödd. Parlamentet beklagar bristen på kunskap och analytiska 
verktyg på detta område och understryker behovet av att öka den hantverksmässiga och 
småskaliga gruvdriftens synlighet, att underlätta effektivare utformning och genomförande 
av politik på detta område samt att övervaka hjälpinsatser för att motverka 
fattigdomsfällor och konflikter, såsom barnarbete, osäkra arbetsvillkor, tvångsarbete, vilka 
ofta förekommer vid hantverksmässig gruvdrift och konflikter förknippade med småskalig 
gruvdrift. Parlamentet uppmanar även EU och dess medlemsstater att stödja 
utvecklingsländer på både nationell och lokal nivå genom att tillhandahålla 
expertkunskaper om hållbara gruvmetoder, ökad resurseffektivitet samt återanvändning 
och återvinning.

23. Europaparlamentet betonar att frågan om tillgång till råvaror bör integreras successivt i 
fredsbyggande och konfliktförebyggande åtgärder eftersom ett betydande antal konflikter 
har återuppstått i vissa regioner. Parlamentet anser att ett av EU:s långsiktiga mål bör vara 
att upprätta ett tidigt system för varning och konfliktförebyggande som möjliggör tidig 
identifiering av råvaror som kan ge upphov till vissa konflikter.
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