
AD\1060620HU.doc PE549.323v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Fejlesztési Bizottság

2014/2233(INI)

8.5.2015

VÉLEMÉNY

a Fejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  részére

az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra 
harmadik országokban működő kezdeményezéseire gyakorolt külső hatásáról 
(2014/2233(INI))

A vélemény előadója: Brian Hayes



PE549.323v02-00 2/7 AD\1060620HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\1060620HU.doc 3/7 PE549.323v02-00

HU

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelmi, beruházási és fejlesztési politikák 
összefonódnak, és hogy a Lisszaboni Szerződés 208. cikke létrehozza a politikák 
fejlesztési célú koherenciájának elvét, előírva, hogy a fejlődő országokat nagy 
valószínűséggel érintő szakpolitikákban vegyék figyelembe a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseit; hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy az Európai Unió 
beruházással kapcsolatos szakpolitikái olyan pénzügyi megoldásokat részesítsenek 
előnyben, amelyek kiterjednek a társadalmi hatások tényleges értékelésére;

2. rámutat, hogy valószínűleg a magánberuházások és a magánfinanszírozás jelentik a 
fenntartható növekedés legfontosabb mozgatórugóját, amely növekedés az 
elkövetkezendő évekre vonatkozó előrejelzések szerint a fejlődő országokban körülbelül 
5%-os lesz; elismeri, hogy a magánberuházások és a magánfinanszírozás segíthetnek a 
helyi vállalatok és a helyi gazdaságok támogatásában, és tisztességes munkahelyeket 
biztosíthatnak – következésképp a szegénység felszámolását eredményezhetik –, feltéve 
hogy a közvetlen külföldi befektetést megfelelően szabályozzák és a partnerországok 
gazdaságának – többek között a technológiaátadás és helyi munkaerő számára teremtett 
képzési lehetőségek révén elért – konkrét előrelépéseihez kapcsolják; úgy véli, hogy ilyen 
körülmények között a köz-magán társulások (PPP-k) a legkevésbé fejlett országok javát 
szolgálhatják, hiszen az aránytalan befektetési kockázat nem ösztönzi kellő mértékben a 
magánberuházást; hangsúlyozza, hogy a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési 
menetrend keretében a jövőbeli PPP-knek a szegénység csökkentésére és az egyéb 
fenntartható fejlesztési célok elérésére kell törekedniük, és azokat összhangba kell hozni a 
partnerországok nemzeti fejlesztési terveivel;

3. megjegyzi, hogy a megfelelően felépített és hatékonyan végrehajtott PPP-k számos olyan 
előnnyel szolgálnak, mint például az innováció, az erőforrások hatékonyabb felhasználása, 
valamint a minőségbiztosítás és az ellenőrzés; megjegyzi emellett, hogy a fejlődő 
országokban a PPP-ket annak alapján kell értékelni, hogy mennyire képesek fejlesztési 
eredményeket elérni, továbbá hogy tisztességesen kell elosztani a kockázati terhet a köz-
és a magánszektor között; rámutat, hogy a fejlődő országokban működő PPP-k eddig 
elsősorban az energia- és a távközlési ágazatban koncentrálódtak, miközben továbbra sem 
jellemző a magánszektor bevonódása a szociális infrastruktúrába; ezért olyan PPP-k 
elindítására ösztönöz, melyek elsődlegesen a fenntartható fejlesztési célok elérésére 
törekednek;

4. felszólít a partnerországok kormányainak biztosított technikai segítségnyújtás fokozására 
– mely magában foglalja a helyi személyzet képzését és a technológiamegosztást –, ily 
módon fokozva képességüket arra, hogy felelősséget viseljenek a PPP-kért, és részt 
vállaljanak a PPP-projektek irányításának feladatában, és támogatva őket olyan 
bankrendszerek és adóhatóságok felállításában, amelyek képesek ellátni a pénzügyi 
irányítást, valamint a köz- és magánszférabeli források kezelését; rámutat, hogy bizonyos 
múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a rossz alkuk eredményeként létrejött PPP-
szerződések növelhetik az államok eladósodottságát, ezért sürgeti a felelős finanszírozást 
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szolgáló szabályozási keret felállítását;

5. határozottan támogatja az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek 
EU-n belül és kívül történő eredményes és átfogó elterjesztését és végrehajtását, és 
hangsúlyozza, hogy minden szükséges politikai és jogalkotási intézkedést meg kell tenni 
az említett – többek között az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó –
ENSZ-alapelvek eredményes végrehajtásában tapasztalható hiányosságok kezelésére;

6. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy nem minden esetben vannak érvényben a 
közpénzek átgondolt felhasználását garantáló biztosítékok; megállapítja különösen, hogy a 
PPP-k céljait gyakran nagyon általános módon határozzák meg, míg a konkrét, mérhető, 
elérhető és határidőhöz kötött célkitűzések kritériumai rendszerint hiányoznak; 
hangsúlyozza, hogy a PPP-nek olyan eszköznek kell lennie, amely jutalmazza a 
magáncégek felelős magatartását; ennek megfelelően úgy ítéli meg, hogy szilárd 
szabályozási keretet kell létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy ezek a beruházások 
megfeleljenek az emberi jogi, szociális, környezeti és átláthatósági normáknak, annak 
biztosítása mellett, hogy a magánszektor kifizesse az adók rá eső tisztességes részét; 
rámutat továbbá, hogy minden olyan PPP-projekt esetében, amely hivatalos fejlesztési 
támogatásban részesül, a szegények érdekeit szolgáló fejlesztésre vonatkozó – az emberek 
jogait, különösen a földhöz, a vízhez és az alapvető szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést biztosító – előzetes hatásvizsgálatra van szükség; hangsúlyozza, hogy a 
projektek előkészítő fázisa során a civil társadalommal folytatott konzultáció mellett meg 
kell egyezni a mérhető kimeneti mutatókról és a nyomon követésről, valamint az 
értékelési mechanizmusokról, és azokat hatékonyan végre kell hajtani; kiemeli a 
parlamentek és a civil társadalom hivatalos konzultációs és ellenőrző szerepét a teljes körű 
átláthatóság, legitimáció és elszámoltathatóság biztosítása érdekében; 

7. úgy véli, hogy a PPP-k az állami beruházások egyre nagyobb hiányának problémájára 
adott kulcsfontosságú innovatív megoldást jelentik; elismeri, hogy a PPP-k szervezeti és 
intézményi szempontból kihívást jelenthetnek a közszektor számára, mivel jellegük 
összetett, és különböző típusú készségeket és új támogató intézményeket igényelnek; 
hangsúlyozza e tekintetben a jó kormányzás, a jogállamiság és az inkluzív, nyílt és 
átlátható közintézmények fontosságát; újra hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU a 
2015 utáni globális fejlesztési keretről folyó kormányközi tárgyalások keretében vezető 
szerepet vállaljon az igazságszolgáltatásra és az eredményes intézményekre vonatkozó 16. 
fenntartható fejlesztési cél megerősítésében; 

8. sürgeti a Bizottságot – miután jelezte, hogy az elkövetkező években jelentősen bővíteni 
kívánja a támogatások és hitelek ötvözésének alkalmazását –, hogy hajtsa végre az 
Európai Számvevőszék által a támogatások és hitelek ötvözéséről szóló különjelentésben 
tett ajánlásokat, és megfelelően értékelje a kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások 
ötvözésének mechanizmusait, különösen a fejlesztés és pénzügyi kiegészítő jelleg, az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság tekintetében;

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a PPP-kben részt vevő 
vállalatok a projektek teljes időtartama alatt tartsák tiszteletben a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás elveit, ideértve az ENSZ emberi jogokról szóló globális megállapodását, 
az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveket, az ILO alapvető 
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munkaügyi normáit, a környezeti normákat, valamint az ENSZ korrupcióellenes 
egyezményét; úgy véli, hogy a projektek teljes életciklusa során figyelembe kell venni az 
OECD-irányelveket, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartásával foglalkozó 
IV. fejezetben szereplő elvekre; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat végrehajtható 
elszámoltathatósági mechanizmusok létrehozására; 

10. ösztönzi az EU-t, hogy támogassa az emberi jogok tekintetében a transznacionális 
vállalatokra és más üzleti vállalkozásokra vonatkozó, jogilag kötelező nemzetközi ENSZ-
eszköz kidolgozásának jelenleg zajló folyamatát, mivel az tisztázni fogja a 
transznacionális vállalatok emberi jogok területén fennálló kötelezettségeit, valamint a 
vállalatok államokkal szembeni kötelezettségeit, és előírja eredményes jogorvoslatok 
létrehozását az áldozatok számára azokban az esetekben, amikor a hazai jogrendszer 
egyértelműen képtelen az adott vállalatokat eredményesen büntetőeljárás alá vonni;

11. felhívja a figyelmet arra, hogy a fejlődő országokban a munkahelyek 90%-át létrehozó 
kkv-k jelentik a munkahelyteremtés és a jólét megteremtésének hajtóerejét; a hosszú távú 
finanszírozás mozgósítása, a technológiák és az üzleti modellek terén innováció teremtése 
és a magánszektor elszámoltatására szolgáló mechanizmusok kiépítése érdekében 
elengedhetetlennek tartja a – belföldi erőforrások mozgósításához és a 
munkahelyteremtéshez elengedhetetlen – helyi magánszektor és az európai kkv-k és 
induló vállalkozások fokozottabb bevonását a PPP-kbe;

12. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési ügynökségeknek biztosítaniuk kell, hogy a közszektorból 
származó fejlesztésfinanszírozást a fejlődő ország helyi gazdasági hálózatainak 
támogatására használják fel, és ne térítsék el az adományozó országokból származó 
magáncégek és multinacionális vállalatok támogatására; hangsúlyozza különösen, hogy a 
PPP-knek a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásainak építésére kell 
törekedniük;

13. emlékeztet az Európai Unió az iránti elkötelezettségére, hogy valamennyi fellépésében 
előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget és biztosítsa a nemek közötti egyenlőség 
szempontjainak érvényesülését; sürgeti a nemi dimenzió PPP-k tervezésébe és 
végrehajtásába való beépítését, például a célzott beruházások vonatkozásában nemek 
szerint bontott adatok használata és nemi szempontú elemzés, valamint a nők számára 
kínált előnyöket jellemző fő teljesítménymutatók szerződésekben való szerepeltetése 
révén; ezzel összefüggésben felszólít a helyi – különösen a nők vezette – kkv-k 
fokozottabb támogatására, lehetővé téve számukra, hogy részesüljenek a magánszektor 
által generált növekedés előnyeiből; 

14. azt javasolja, hogy a különböző érdekelt felek – például a kormányok, az adományozók, a 
magánszektor, a humanitárius alapítványok, a helyi hatóságok, a civil társadalmi 
szervezetek és a nem kormányzati szervezetek – közötti bizalom kiépítése, valamint közös 
céljaik megtalálása érdekében a Bizottság segítse elő a több érdekelt fél – például a 
munkavállalók képviseleti szervezetei, a vállalkozók és a munkaadók – részvételével zajló 
strukturális párbeszédet szolgáló fórumok kialakítását, a beruházási és adminisztratív 
szempontból egyértelmű helyzet kialakítása céljából; hangsúlyozza e tekintetben a 
különböző országban működő uniós küldöttségek fontos szerepét az ilyen párbeszédek 
elősegítésében.
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