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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι οι πολιτικές εμπορίου, επένδυσης και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνδέονται μεταξύ τους και ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας θεσπίζει την 
αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη και ζητεί να λαμβάνονται υπόψη  οι 
στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας κατά την εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται 
να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό οι πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των επενδύσεων να είναι προσανατολισμένες σε 
χρηματοοικονομικές επιλογές που περιλαμβάνουν πραγματική εκτίμηση του κοινωνικού 
αντικτύπου·

2. αναγνωρίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις φαίνονται να είναι η 
κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία, στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
υπολογίζεται για τα προσεχή έτη σε 5% περίπου· αναγνωρίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις 
και χρηματοδοτήσεις σε αναπτυσσόμενες οικονομίες μπορούν να συμβάλουν στην 
υποστήριξη των τοπικών εταιρειών, των τοπικών οικονομιών και να προσφέρουν 
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας – και, κατά συνέπεια, οδηγούν στην εξάλειψη της φτώχειας–
με την προϋπόθεση ότι οι ΑΞΕ διέπονται από κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και 
συνδέονται με συγκεκριμένες βελτιώσεις της εγχώριας οικονομίας, μεταξύ άλλων, όσον 
αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης για το τοπικό 
εργατικό δυναμικό κ.λπ. θεωρεί, υπ'αυτές τις περιστάσεις, ότι οι συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μπορούν να ωφελήσουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, καθώς 
ο δυσανάλογος επιχειρηματικός κίνδυνος δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για ιδιωτικές 
επενδύσεις· τονίζει ότι οι μελλοντικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας για μετά το 2015, θα πρέπει να επικεντρώνονται 
περισσότερο στη μείωση της φτώχειας και στην επιδίωξη άλλων βιώσιμων αναπτυξιακών 
στόχων και να είναι ευθυγραμμισμένες με τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα των 
χωρών εταίρων·

3. λαμβάνει υπό σημείωση ότι ορθά διαρθρωμένες και αποτελεσματικά εφαρμοζόμενες 
ΣΔΙΤ μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως καινοτομία, μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα στη χρήση πόρων και διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και ελέγχου· 
σημειώνει επίσης ότι οι ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αξιολογούνται βάσει 
της ικανότητάς τους να αποδίδουν αναπτυξιακά αποτελέσματα και ότι είναι απαραίτητη η 
δίκαιη κατανομή του βάρους κινδύνου μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα·
τονίζει ότι ΣΔΙΤ στις αναπτυσσόμενες χώρες επικεντρώνονταν έως τώρα στους τομείς της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ενώ η ιδιωτική ανάληψη πρωτοβουλιών σε 
κοινωνική υποδομή εξακολουθεί να σπανίζει·  συνεπώς, ενθαρρύνει τις ΣΔΙΤ που έχουν 
ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων·

4. ζητεί αυξημένη παροχή τεχνικής βοήθειας στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων –
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του τοπικού προσωπικού και ανταλλαγής 
τεχνολογίας – προκειμένου αυξηθεί η ικανότητά τους να διεκδικούν την ιδιοκτησία των 
ΣΔΙΤ και να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για τη διαχείριση των 
έργων ΣΔΙΤ, βοηθώντας τις να εφαρμόσουν τραπεζικά συστήματα και φορολογικές 
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διοικήσεις που θα διασφαλίσουν τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση καθώς και τη 
διαχείριση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων· επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το παρελθόν δείχνει ότι οι συμβάσεις ΣΔΙΤ που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο προβληματικής διαπραγμάτευσης μπορούν να επιδεινώσουν το 
χρέος του κράτους και ζητεί σταθερό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την υπεύθυνη 
χρηματοδότηση·

5. υποστηρίζει θερμά την αποτελεσματική και εκτενή διάδοση και εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα πολιτικής και τα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα κενά 
που υπάρχουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν παρέχονται πάντοτε εγγυήσεις για την 
εύστοχη διάθεση δημοσίων κονδυλίων· συγκεκριμένα, σημειώνει ότι οι στόχοι των ΣΔΙΤ 
συχνά αναφέρονται με πολύ γενικό τρόπο, ενώ τα κριτήρια για συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους, επιτεύξιμους και έγκαιρους στόχους συχνά απουσιάζουν· τονίζει ότι οι 
ΣΔΙΤ πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο που να ανταμείβει την υπεύθυνη συμπεριφορά 
ιδιωτικών εταιρειών· αντίστοιχα, θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστεί σθεναρό κανονιστικό 
πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επενδύσεις συμμορφώνονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη διαφάνεια, και 
παράλληλα να διασφαλίζεται ότι ο ιδιωτικός τομέας θα καταβάλλει το μερίδιο φόρων που 
του αναλογεί· υπογραμμίζει επίσης ότι χρειάζεται μια εκ των προτέρων αξιολόγηση 
αντίκτυπου, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης υπέρ των φτωχών, διασφαλίζοντας τα 
δικαιώματα των λαών, ιδίως την πρόσβαση σε γη, ύδρευση και βασικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, για κάθε σχέδιο ΣΔΙΤ για το οποίο καταβάλλεται επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια· τονίζει ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν, κατόπιν διαβούλευσης με την κοινωνία 
των πολιτών, μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης και μηχανισμοί παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, κατά την προπαρασκευαστική φάση των σχεδίων, και να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά· υπογραμμίζει τη σημασία του επίσημου συμβουλευτικού και ελεγκτικού 
ρόλου των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
πλήρης διαφάνεια, νομιμότητα και λογοδοσία· 

7. θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ συνιστούν μια ουσιώδη καινοτόμο λύση για το πρόβλημα της ολοένα 
αυξανόμενης έλλειψης δημόσιων επενδύσεων· αναγνωρίζει ότι οι ΣΔΙΤ ενδέχεται να 
συνιστούν μια οργανωτική και θεσμική πρόκληση για τον δημόσιο τομέα, καθώς είναι 
περίπλοκης φύσης, απαιτούν διαφορετικά είδη δεξιοτήτων και νέα θεσμικά όργανα με 
δυνατότητες· εν προκειμένω, υπογραμμίζει τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης, του 
κράτους δικαίου και των χωρίς αποκλεισμούς, ανοικτών και διαφανών δημόσιων 
θεσμικών οργάνων· επαναλαμβάνει τη σημασία της ηγετικής θέσης της ΕΕ ως προς την 
ενίσχυση του στόχου 16 της βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με τη δικαιοσύνη και τα 
αποτελεσματικά θεσμικά όργανα στο πλαίσιο των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων 
για το Παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015· 

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή, δεδομένου ότι έχει εκφράσει την επιθυμία της να επεκτείνει 
σημαντικά τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων στο μέλλον, να εφαρμόσει τις 
συστάσεις που έχουν διατυπωθεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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σχετικά με τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων και να αξιολογήσει τον μηχανισμό 
συνδυασμού δανείων και επιχορηγήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη 
χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν 
σε ΣΔΙΤ τηρούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) καθ' όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής των σχεδίων, σεβόμενες, μεταξύ άλλων, τις αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου των Ηνωμένων εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κατευθυντήριες 
γραμμές των Ηνωμένων Εθνών  για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ, τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς θεωρεί ότι πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, ιδίως δε το Κεφάλαιο ΙV σχετικά με τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
εφαρμοστέους μηχανισμούς λογοδοσίας·  

10. ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη διαδικασία εκπόνησης ενός διεθνούς 
νομικά δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες 
επιχειρήσεις, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα αποσαφηνίζει τις 
υποχρεώσεις των διεθνικών εταιρειών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
και των εταιρειών έναντι των κρατών, και θα παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρονται 
αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα θύματα σε περιπτώσεις όπου τα εθνικά δικαστήρια 
είναι σαφές ότι δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά διώξεις κατά των εν λόγω 
εταιρειών·

11. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς το 90% περίπου των 
θέσεων εργασίας δημιουργείται χάρη σε αυτές· θεωρεί ότι καθίσταται όλο και πιο 
απαραίτητη η συνεργασία τόσο με τοπικές ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα – οι οποίες είναι 
ουσιώδεις για την κινητοποίηση των εγχώριων πόρων και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας– όσο και με ευρωπαϊκές ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις σε ΣΔΙΤ, 
προκειμένου να κινητοποιηθεί η μακροχρόνια χρηματοδότηση, να δημιουργηθεί 
καινοτομία σε τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα και να συσταθούν μηχανισμοί για 
τη λογοδοσία του ιδιωτικού τομέα·

12. τονίζει ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δημόσια αναπτυξιακή 
χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για να υποστηρίζει τα τοπικά οικονομικά δίκτυα σε 
αναπτυσσόμενες χώρες και δεν διοχετεύεται σε άλλες οδούς ώστε να προωθήσει ιδιωτικές 
εταιρείες και πολυεθνικές από τις χώρες χορηγούς· συγκεκριμένα, τονίζει ότι οι ΣΔΙΤ 
πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία ικανοτήτων των εγχώριων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ)·

13. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και για εξασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε 
όλες τις δράσεις της ζητεί η διάσταση του φύλου να ενσωματώνεται στον σχεδιασμό και 
την παράδοση ΠΜΜΜΕ, π.χ. χρησιμοποιώντας χωριστά ανά φύλο στοιχεία και 
αναλύσεις για στοχοθετημένες επενδύσεις και συμπεριλαμβάνοντας στις συμβάσεις 
βασικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά τα οφέλη για τις γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο 



PE549.323v02-00 6/7 AD\1060620EL.doc

EL

αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, ιδιαίτερα προς τις γυναίκες 
επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα· 

14. προτείνει να διευκολύνει η Επιτροπή τις πλατφόρμες διαρθρωτικού διαλόγου με τη 
συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερομένων, όπως οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εργαζομένους, τους επιχειρηματίες και τους εργοδότες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί 
εμπιστοσύνη και να συμφωνηθούν κοινοί στόχοι μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων 
φορέων, όπως κυβερνήσεις, χορηγοί, ιδιωτικός τομέας, φιλανθρωπικά ιδρύματα, τοπικές 
αρχές. οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
με σκοπό να επιτευχθεί βεβαιότητα από επενδυτική και διοικητική άποψη. επισημαίνει εν 
προκειμένω τον σημαντικό ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις διάφορες χώρες, ως 
συντονιστών των συζητήσεων αυτών.
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