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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad ES prekybos, investicijų ir vystymosi politikos sritys yra tarpusavyje
susijusios ir kad Lisabonos sutarties 208 straipsnyje nustatytas politikos suderinamumo 
vystymosi labui principas, pagal kurį reikalaujama atsižvelgti į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus tose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms 
šalims; taip pat pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog ES investicijų politika būtų nukreipta į 
tas finansines pasirinktis, kurios apima realų socialinio poveikio vertinimą;

2. pabrėžia tai, kad privačiojo sektoriaus investicijos ir lėšos turbūt bus pagrindinis veiksnys, 
skatinsiantis tvarų augimą, kuris, planuojama, besivystančiose šalyse artimiausiais metais 
sieks maždaug 5 %; pripažįsta, kad tai gali padėti remti vietos ekonomiką ir bendroves bei 
užtikrinti deramas darbo vietas ir taip panaikinti skurdą su sąlyga, kad tiesioginės užsienio 
investicijos (TUI) bus tinkamai reguliuojamos ir susietos su konkrečia šalių partnerių 
ekonomikos pažanga, pvz., perduodant technologijas ir sudarant mokymosi galimybes 
vietos darbo jėgai; šiomis aplinkybėmis mano, kad viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės gali būti naudingos mažiausiai išsivysčiusioms šalims, nes dėl 
neproporcingos investicijų rizikos nepakanka paskatų privačioms investicijoms; pabrėžia, 
kad įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes vykdant laikotarpio po 
2015 m. vystymosi darbotvarkę turėtų būti siekiama skurdo mažinimo ir kitų tvaraus 
vystymosi tikslų ir jos turėtų būti suderintos su šalių partnerių nacionaliniais plėtros 
planais;

3. pažymi, kad tinkamai struktūruotos ir veiksmingai įgyvendinamos viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės gali būti labai naudingos, pvz., inovacijų, didesnio veiksmingumo 
naudojant išteklius ir kokybės užtikrinimo bei tikrinimo požiūriu; taip pat pažymi, kad 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės besivystančiose šalyse turi būti įvertintos 
remiantis jų pajėgumu siekti vystymosi rezultatų ir kad reikalingas sąžiningas rizikos 
paskirstymas viešajam ir privačiajam sektoriams; pabrėžia, kad iki šiol daugiausia viešojo 
ir privačiojo sektorių partnerysčių besivystančiose šalyse įgyvendinama energetikos ir 
telekomunikacijų sektoriuose ir privačiojo sektoriaus įmonės retai dalyvauja socialinės 
infrastruktūros projektuose; todėl drąsina tas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, 
kurių pagrindinis tikslas – tvaraus vystymosi tikslų siekimas;

4. ragina teikti didesnę techninę pagalbą, įskaitant vietos darbuotojų mokymą ir keitimąsi 
technologijomis, šalių partnerių vyriausybėms tam, kad būtų padidintas jų pajėgumas 
imtis atsakomybės už viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes ir prisiimti savo 
atsakomybės dalį už viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų valdymą padedant 
joms sudaryti bankų sistemas ir įsteigti mokesčių administracijas, galinčias atlikti viešųjų 
ir privačiųjų lėšų finansinį valdymą ir jas valdyti; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriais 
atvejais ankstesnė patirtis rodo, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartys, dėl 
kurių blogai susiderėta, galėtų padidinti valstybės skolą ir primygtinai ragina sukurti 
atsakingo finansavimo reglamentavimo sistemą; 

5. tvirtai remia veiksmingą ir visapusišką JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų 
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sklaidą ir įgyvendinimą ES ir už jos ribų ir pabrėžia, jog būtina imtis visų reikiamų 
politikos ir teisėkūros priemonių, kad būtų užpildytos JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų veiksmingo įgyvendinimo spragos, įskaitant susijusią su galimybe 
kreiptis į teismą;

6. reiškia susirūpinimą dėl to, kad ne visuomet yra nustatytos tam tikros apsaugos 
priemonės, kuriomis būtų užtikrinamas tikslingas viešųjų finansų panaudojimas; ypač 
pažymi, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės tikslai dažnai yra apibrėžti labai 
bendrai ir paprastai nėra konkrečių, išmatuojamų, pasiekiamų ir savalaikių tikslų kriterijų; 
pabrėžia, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė turėtų būti priemonė, atlyginanti už 
atsakingą privačių įmonių elgesį; todėl mano, kad turėtų būti nustatyta patikima 
reguliavimo sistema siekiant užtikrinti, kad šios investicijos atitiktų žmogaus teisių, 
socialinius, aplinkosaugos ir skaidrumo standartus tuo pačiu metu garantuojant, jog 
privatusis sektorius mokėtų savo dalį mokesčių; taip pat pažymi, kad įgyvendinant 
kiekvieną viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektą, kuriam skiriama oficiali 
parama vystymuisi, reikia atlikti poveikio į neturtinguosius orientuotam vystymuisi 
ex ante vertinimą, užtikrinant gyventojų teises, ypač prieigą prie žemės, vandens ir 
pagrindinių socialinių paslaugų; pabrėžia, kad parengiamuoju projektų etapu 
konsultuojantis su pilietine visuomene reikia susitarti dėl išmatuojamų rezultatų rodiklių ir 
stebėsenos, taip pat dėl vertinimo mechanizmų ir juos veiksmingai įgyvendinti; pabrėžia, 
kad oficialus konsultacinis ir priežiūros vaidmuo, kurį atlieka parlamentai ir pilietinė 
visuomenė, yra svarbus siekiant užtikrinti visapusišką skaidrumą, teisėtumą ir 
atskaitomybę; 

7. mano, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės yra svarbus novatoriškas nuolat 
didėjančio valstybės investicijų trūkumo sprendimas; pripažįsta, kad viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės gali kelti organizacinių ir institucinių sunkumų viešajam sektoriui, 
nes jos yra sudėtingo pobūdžio, joms reikia kitokių gebėjimų ir naujų įgaliotų institucijų; 
šiuo požiūriu pabrėžia gero valdymo, teisinės valstybės ir įtraukių, atvirų ir skaidrių 
viešųjų institucijų svarbą; pakartoja ES vadovavimo per tarpvyriausybines derybas dėl 
visuotinės vystymosi programos po 2015 m. svarbą stiprinant 16-ąjį tvaraus vystymosi 
tikslą, susijusį su teisingumu ir veiksmingomis institucijomis; 

8. primygtinai ragina Komisiją, atsižvelgdamas į tai, kad ji nurodė savo pageidavimą per 
ateinančius metus gerokai plačiau naudoti derinimą, įgyvendinti Europos Audito Rūmų 
Specialiojoje ataskaitoje dėl derinimo naudojimo pateiktas rekomendacijas ir įvertinti 
paskolų ir dotacijų derinimo sistemą, ypač kalbant apie vystymą ir finansinį papildomumą, 
skaidrumą ir atskaitomybę;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystėje dalyvaujančios įmonės visu projektų įgyvendinimo laikotarpiu laikytųsi 
įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) principų, įskaitant JT pasaulinį susitarimą dėl 
žmogaus teisių, JT pagrindinius verslo ir žmogaus teisių principus, pagrindinius TDO 
darbo standartus, aplinkos standartus ir JT konvenciją prieš korupciją; mano, kad projektų 
įgyvendinimo laikotarpiu taip pat reikėtų atsižvelgti į EBPO rekomendacijas, ypač į jų IV 
skyrių, skirtą žmogaus teisių apsaugai; ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti 
vykdytinus atskaitomybės mechanizmus; 
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10. ragina ES remti vykstantį JT tarptautinio teisiškai privalomo teisės akto dėl tarptautinių 
bendrovių ir kitų verslo įmonių veiklos reglamentavimo atsižvelgiant į žmogaus teisių 
nuostatas rengimo procesą, nes šiame dokumente bus išdėstytos tarptautinių bendrovių 
prievolės žmogaus teisių srityje, taip pat bendrovių prievolės valstybėms ir bus nustatytos 
veiksmingos nukentėjusiųjų teisių gynimo priemonės tais atvejais, kai nacionalinė 
jurisdikcija aiškiai negali vykdyti veiksmingo tokių bendrovių baudžiamojo persekiojimo; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad besivystančiose šalyse MVĮ yra darbo vietų ir gerovės kūrimo 
varomoji jėga, padedanti sukurti apie 90 % darbo vietų; mano, jog būtina kartu su vietos 
privačiuoju sektoriumi, kuris itin svarbus vietos išteklių mobilizavimui ir darbo vietų 
kūrimui, ir Europos MVĮ bei pradedančiosiomis įmonėmis vis aktyviau dalyvauti viešojo 
ir privačiojo sektorių partnerystėse siekiant sutelkti ilgalaikį finansavimą ir kurti 
technologijų ir verslo modelių inovacijas ir mechanizmus, kuriais būtų užtikrinama 
privačiojo sektoriaus atskaitomybė; 

12. pabrėžia, kad plėtros agentūros turi užtikrinti, jog valstybės vystymuisi skirtas 
finansavimas būtų naudojamas besivystančių šalių vietos ekonomikos tinklams remti ir jis 
nebūtų nukreiptas privačioms įmonėms bei valstybių donorių daugiašalėms bendrovėms 
skatinti; ypač pabrėžia, kad įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes turėtų 
remiamas nacionalinių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių gebėjimų stiprinimas;

13. primena, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi visais savo veiksmais skatinti lyčių 
lygybę ir užtikrinti lyčių aspekto integravimą; primygtinai ragina lyčių aspektą įtraukti į 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių planavimą ir įgyvendinimą, pvz., tikslinėms 
investicijoms naudojant pagal lytį suskirstytus duomenis ir analizę ir sutartyse nustatant 
moterims palankius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; šiuo požiūriu ragina daugiau 
paramos teikti vietos MVĮ, ypač moterims verslininkėms, kad jos galėtų gauti naudos iš 
augimo, kuriame svarbiausią vaidmenį atlieka privatusis sektorius; 

14. siūlo, kad Komisija sudarytų palankesnes sąlygas daugiašalio suinteresuotųjų subjektų 
struktūrinio dialogo platformoms, apimančioms, pavyzdžiui, darbuotojus, verslininkus ir 
darbdavius atstovaujančias organizacijas, didinti pasitikėjimą ir įvairiems 
suinteresuotiesiems subjektams, pvz., vyriausybėms, paramos teikėjams, privačiajam 
sektoriui, filantropiniams fondams, vietos valdžios institucijoms, pilietinės visuomenės 
organizacijoms (PVO) ir nevyriausybinėms organizacijoms, susitarti dėl bendrų tikslų, 
kad būtų užtikrintas tikrumas investiciniu ir administraciniu požiūriu; šiuo požiūriu 
pabrėžia svarbų ES delegacijų įvairiose šalyse kaip tarpininkų tokiuose dialoguose 
vaidmenį.
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