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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Attīstības komiteja

2014/2233(INI)

8.5.2015

ATZINUMS

Sniegusi Attīstības komiteja

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējo ietekmi uz publiskā un 
privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES
(2014/2233(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Brian Hayes



PE549.323v02-00 2/6 AD\1060620LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\1060620LV.doc 3/6 PE549.323v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ES tirdzniecības, ieguldījumu un attīstības politika ir savstarpēji saistīta un ka 
Lisabonas līguma 208. pantā ir paredzēta politikas saskaņotība attīstības jomā, nosakot, ka 
politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, ir jāievēro mērķi, kas noteikti sadarbībai 
attīstības jomā; uzsver arī to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai ES ieguldījumu politika ir 
orientēta uz finanšu izvēlēm, kurās iekļauts patiess sociālās ietekmes novērtējums;

2. uzsver to, ka privātiem ieguldījumiem un līdzekļiem var būt galvenā loma, sekmējot 
izaugsmi, kura jaunattīstības valstīs nākamo gadu laikā tiek prognozēta aptuveni 5% 
apmērā; atzīst, ka tie var palīdzēt atbalstīt vietējo ekonomiku un uzņēmumus un 
nodrošināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, un tādējādi — sekmēt nabadzības 
izskaušanu, ja ārvalstu tiešie ieguldījumi (ĀTI) tiek pienācīgi reglamentēti un saistīti ar 
konkrētiem uzlabojumiem partnervalstu ekonomikā, piemēram, izmantojot tehnoloģiju 
nodošanu un vietējā darbaspēka apmācības iespējas; šajos apstākļos uzskata, ka publiskās 
un privātās partnerības (PPP) var dot labumu vismazāk attīstītajām valstīm, jo 
nesamērīgais ieguldījumu risks nesniedz pietiekamus stimulus privātiem ieguldījumiem;
uzsver, ka turpmākajām PPP, kas tiks noslēgtas attīstības programmā laikposmam pēc 
2015. gada, ir jānosaka mērķis samazināt nabadzību un panākt citus ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un ir jābūt saskaņotām ar partnervalstu nacionālajiem attīstības plāniem;

3. atzīmē, ka pareizi strukturētas un efektīvi īstenotas PPP var radīt daudzus ieguvumus, 
piemēram, inovācijas, efektīvāku resursu izmantošanu un kvalitātes nodrošināšanu un 
kontroli; atzīmē arī to, ka PPP jaunattīstības valstīs ir jānovērtē saskaņā ar to spēju panākt 
attīstības rezultātus un ka ir taisnīgi jāsadala risku slogs starp publisko un privāto sektoru;
uzsver, ka PPP jaunattīstības valstīs līdz šim galvenokārt pievērsās enerģētikas un 
telesakaru nozarēm, turpretim privāta iesaistīšanās sociālajā infrastruktūrā joprojām ir 
reta; tādēļ mudina īstenot PPP, kuru galvenais mērķis ir ilgtspējīgu attīstības mērķu 
sasniegšana;

4. prasa palielināt tehnisko palīdzību (tostarp vietējā personāla apmācību un iepazīstināšanu 
ar tehnoloģijām) partnervalstu valdībām, lai palielinātu to spēju piedalīties PPP un 
uzņemties savu atbildības daļu par PPP projektu vadīšanu, palīdzot izveidot banku 
sistēmas un nodokļu administrācijas, kas spētu nodrošināt finanšu pārvaldību un publisko 
un privāto līdzekļu pārvaldību; norāda, ka dažkārt iepriekšējā pieredze parāda, ka vāji 
apspriesti PPP līgumi var palielināt valstu parādus, un mudina izveidot tiesisko 
regulējumu par atbildīgu finansēšanu;

5. stingri atbalsta ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu efektīvu un 
visaptverošu izplatīšanu un īstenošanu ES iekšienē un ārpus tās un uzsver vajadzību veikt 
visus nepieciešamos politikas un likumdošanas pasākumus, lai novērstu trūkumus, kas 
traucē reāli īstenot šos ANO pamatprincipus, tostarp attiecībā uz tiesu sistēmas 
pieejamību;

6. pauž bažas, ka nav īstenoti noteikti aizsardzības pasākumi, lai garantētu publisko līdzekļu 
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mērķtiecīgu izmantošanu; jo īpaši atzīmē, ka bieži PPP mērķi tiek definēti ļoti vispārīgā 
veidā, turklāt parasti nav noteikti kritēriji konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem un 
savlaicīgiem mērķiem; uzsver, ka PPP ir jābūt instrumentam, kas atalgotu privātu 
uzņēmumu atbildīgu rīcību; attiecīgi uzskata, ka jāievieš stingrs tiesiskais regulējums, lai 
nodrošinātu, ka ar šiem ieguldījumiem tiek ievērotas cilvēktiesības, sociālie, vides un 
pārredzamības standarti, vienlaikus nodrošinot, ka privātais sektors maksā taisnīgu 
nodokļu daļu; norāda arī to, ka jāveic ex-ante ietekmes novērtējums attiecībā uz 
nabadzības izskaušanai paredzēto attīstības politiku par katru PPP projektu, kurš gūst 
labumu no oficiālās attīstības palīdzības, lai nodrošinātu cilvēku tiesības, jo īpaši zemes, 
ūdens un sociālo pamatpakalpojumu pieejamību; uzsver, ka projektu sagatavošanas 
posmā, apspriežoties ar pilsonisko sabiedrību, ir jāvienojas par izmērāmiem rezultātu 
rādītājiem, kā arī uzraudzības un novērtēšanas mehānismiem un tie ir efektīvi jāīsteno; 
uzsver, ka parlamentu un pilsoniskās sabiedrības oficiālajai konsultatīvajai un kontroles 
lomai ir svarīga nozīme, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, leģitimitāti un 
pārskatatbildību; 

7. uzskata, ka PPP ir būtisks novatorisks risinājums aizvien lielākajai publisko ieguldījumu 
trūkuma problēmai; atzīst, ka PPP var radīt organizatoriskas un institucionālas problēmas 
publiskajam sektoram, jo tās pēc būtības ir sarežģītas, pieprasot dažāda veida prasmes un 
jaunas veicinošas iestādes; šajā sakarībā uzsver labas pārvaldības, tiesiskuma un 
iekļaujošu, atklātu un pārredzamu publisko iestāžu nozīmi; uzsver, cik svarīga ir ES 
vadošā loma, stiprinot 16. ilgtspējīgas attīstības mērķi par tiesiskumu un efektīvām 
iestādēm saistībā ar starpvaldību sarunām par globālo regulējumu attīstības jomā pēc 
2015. gada; 

8. mudina Komisiju, ņemot vērā tās vēlmi turpmākajos gados ievērojami paplašināt 
apvienošanas izmantošanu, īstenot ieteikumus, kas sniegti Eiropas Revīzijas palātas 
īpašajā ziņojumā par apvienošanas izmantošanu, un izvērtēt aizdevumu un dotāciju 
apvienošanas mehānismu, jo īpaši attiecībā uz attīstību un papildu finansiālo ietekmi, kā 
arī pārredzamību un pārskatatbildību;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai PPP iesaistītie uzņēmumi ievērotu 
uzņēmumu sociālās atbildības principus visā projektu dzīves ciklā, tostarp ievērojot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo paktu par cilvēktiesībām, ANO pamatprincipus 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, SDO darba pamatstandartus, vides standartus un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju; uzskata, ka visā projektu 
dzīves ciklā ir jāņem vērā arī ESAO pamatnostādnes, jo īpaši to IV nodaļa, kas veltīta 
cilvēktiesību ievērošanai; aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot piemērojamus 
pārskatatbildības mehānismus; 

10. mudina ES atbalstīt pašlaik notiekošo procesu, lai izveidotu starptautisku tiesiski saistošu 
ANO instrumentu transnacionāliem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem saistībā ar 
cilvēktiesībām, jo tas padarīs skaidrākas transnacionālo uzņēmumu saistības cilvēktiesību 
jomā, kā arī korporāciju pienākumus pret valstīm un nodrošinās efektīvu tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu izveidošanu cietušajiem gadījumos, kad iekšzemes jurisdikcija 
acīmredzami nespēj efektīvi saukt pie atbildības šos uzņēmumus; 

11. pievērš uzmanību tam, ka MVU ir jaunattīstības valstu darbvietu un bagātības radīšanas 
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dzinējspēks, radot aptuveni 90 % darbvietu; uzskata, ka ir būtiski aizvien vairāk 
iesaistīties gan kopā ar vietējo privāto sektoru, kas ir būtiski iekšzemes resursu 
izmantošanai un darbvietu radīšanai, gan ar Eiropas MVU un jaunizveidotiem 
uzņēmumiem publiskajās un privātajās partnerībās, lai piesaistītu ilgtermiņa finansējumu, 
radītu inovācijas tehnoloģijās un uzņēmējdarbības modeļos, kā arī izveidotu mehānismus 
atbildības pieprasīšanai no privātā sektora;

12. uzsver, ka attīstības aģentūrām ir jānodrošina, ka publisks attīstības finansējums tiek 
izmantots, lai atbalstītu jaunattīstības valstu vietējās ekonomikas tīklus, un tas netiek 
novirzīts donorvalstu privāto uzņēmumu un starptautisko uzņēmumu atbalstam; jo īpaši 
uzsver, ka PPP mērķim ir jābūt valstu mikrouzņēmumu, mazu un vidēju uzņēmumu spēju 
veidošanai;

13. atgādina, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies veicināt dzimumu vienlīdzību un iekļaut 
dzimumu līdztiesības aspektu visās tās darbībās; mudina iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu PPP plānošanā un izpildē, piemēram, izmantojot pēc dzimumiem sadalītus datus 
un analīzi mērķtiecīgiem ieguldījumiem un paredzot līgumos galvenos darbības rādītājus 
attiecībā uz priekšrocībām sievietēm; šajā sakarībā aicina palielināt atbalstu vietējiem 
MVU, jo īpaši uzņēmējām, lai dotu iespēju viņām gūt ieguvumus no privātā sektora 
veicinātas izaugsmes; 

14. ierosina, ka Komisijai jāveicina daudzpusējas ieinteresēto personu strukturāla dialoga 
platformas, iesaistot, piemēram, organizācijas, kas pārstāv darbiniekus, uzņēmējus un 
darba devējus, lai izveidotu uzticību un vienotos par kopējiem mērķiem starp 
ieinteresētajām personām, piemēram, valdībām, līdzekļu devējiem, privāto nozari, 
labdarības organizācijām, vietējām iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO) 
un nevalstiskajām organizācijām, nolūkā radīt noteiktību ieguldījumu un administratīvajā 
ziņā; šajā sakarībā uzsver, ka ES delegācijām dažādās valstīs ir svarīga nozīme kā šādu 
dialogu veicinātājām.
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