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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

Comisia pentru dezvoltare

2014/2233(INI)

8.5.2015

AVIZ

al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la impactul politicii comerciale și de investiții a UE asupra 
inițiativelor public-private din țările din afara UE 
(2014/2233(INI))

Raportor pentru aviz: Brian Hayes



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

RO

PA_NonLeg



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

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că politicile UE în domeniul comerțului, investițiilor și dezvoltării sunt 
interconectate și că articolul 208 din Tratatul de la Lisabona introduce principiul coerenței 
politicii pentru dezvoltare, solicitând ca obiectivele cooperării pentru dezvoltare să fie 
luate în considerare în politicile care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de 
dezvoltare; subliniază, de asemenea, că este important să se asigure orientarea politicilor 
de investiții ale UE către opțiuni financiare care să includă o evaluare reală a impactului 
social;

2. subliniază faptul că finanțarea și investițiile private vor reprezenta, probabil, principalul 
motor al creșterii economice durabile, care se preconizează că va fi în jur de 5 % în țările 
în curs de dezvoltare în următorii ani; recunoaște că acestea pot contribui la sprijinirea 
economiilor și a întreprinderilor locale și pot asigura locuri de muncă decente – și conduce 
astfel la eradicarea sărăciei–, cu condiția ca ISD să fie reglementate în mod corespunzător 
și legate de îmbunătățiri concrete aduse economiei naționale ale țărilor partenere, de 
exemplu prin transferul de tehnologie și oportunități de formare pentru forța de muncă 
locală; consideră, în această situație, că parteneriatele public-private (PPP) pot aduce 
beneficii țărilor mai puțin dezvoltate deoarece riscul de investiții disproporțional nu 
stimulează suficient investițiile private; subliniază că viitoarele PPP din cadrul agendei de 
dezvoltare pentru perioada de după 2015 ar trebui să urmărească reducerea sărăciei și alte 
obiective de dezvoltare durabilă și să fie aliniate la planurile de reformă naționale ale 
țărilor partenere;

3. constată că PPP-urile structurate adecvat și aplicate eficient pot aduce numeroase 
avantaje, cum ar fi inovarea, o mai mare eficiență în ceea ce privește utilizarea resurselor, 
precum și asigurarea și controlul calității; constată, de asemenea, că PPP-urile din țările în 
curs de dezvoltare trebuie evaluate pe baza capacității lor de a obține rezultate privind 
dezvoltarea și că se impune o distribuție corectă a sarcinii privind riscurile între sectorul 
public și cel privat; subliniază că PPP-urile din țările în curs de dezvoltare s-au concentrat 
până în prezent mai ales în sectoarele energiei și telecomunicațiilor, întrucât implicarea 
privată în infrastructura socială este în continuare scăzută; încurajează, prin urmare, PPP-
urile care au ca scop principal îndeplinirea unor obiective de dezvoltare durabilă;

4. solicită o asistență tehnică sporită pentru guvernele țărilor partenere, care să includă 
formarea personalului de la fața locului și schimbul de tehnologie, cu scopul de a crește 
capacitatea acestora de a-și asuma PPP și partea lor de răspundere pentru gestionarea 
proiectelor PPP-urilor, ajutându-le să creeze sisteme bancare și de administrație fiscală 
capabile să asigure guvernanța financiară și gestionarea fondurilor publice și private; 
subliniază că, în anumite cazuri, experiența trecută arată să contractele prost negociate 
privind PPP-urile ar putea să crească gradul de îndatorare a statului și solicită crearea 
cadrului de reglementare privind finanțarea responsabilă; 

5. sprijină ferm diseminarea și punerea în aplicare efective și complete ale Principiilor 
directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului în interiorul și în afara UE și 



PE549.323v02-00 4/6 AD\1060620RO.doc

RO

subliniază necesitatea de a lua toate măsurile politice și legislative necesare pentru 
remedierea lacunelor legate de punerea în aplicare efectivă a Principiilor directoare ale 
ONU, inclusiv în ceea ce privește accesul la justiție;

6. este preocupat de faptul că nu sunt întotdeauna aplicate anumite măsuri pentru a garanta 
utilizarea adecvată a fondurilor publice; constată, în special, că obiectivele PPP-urilor sunt 
adesea definite într-un mod foarte general, în timp ce criteriile pentru obiective specifice, 
măsurabile, realizabile și oportune sunt în general absente; subliniază că PPP-urile ar 
trebui să fie un instrument care recompensează comportamentul responsabil al 
întreprinderilor private; consideră, în consecință, că ar trebui creat un cadru de 
reglementare solid pentru a se asigura faptul că aceste investiții respectă drepturile omului, 
standardele sociale, de mediu și de transparență, asigurând, în același timp, faptul că 
sectorul privat achită taxele pe care le are de achitat; subliniază, de asemenea, că este 
necesară o evaluare ex-ante a impactului asupra dezvoltării în beneficiul celor săraci, care 
să asigure drepturile populației, în special accesul la terenuri, la apă și la serviciile sociale 
de bază pentru fiecare proiect al PPP-urilor care beneficiază de ajutor oficial pentru 
dezvoltare; subliniază că, în cursul etapei de pregătire a proiectelor, trebuie să fie 
conveniți indicatori de realizare măsurabili și mecanisme de evaluare și monitorizare, prin 
consultarea societății civile, care să fie ulterior puse în aplicare în mod eficient; subliniază 
importanța unui rol consultativ și de control formal pentru parlamente și societatea civilă 
pentru a asigura o transparență, o legitimitate și o răspundere deplină; 

7. consideră că PPP-urile reprezintă o soluție inovatoare esențială la problema lipsei tot mai 
mari de investiții publice; recunoaște că PPP-urile pot reprezenta o provocare 
organizațională și instituțională pentru sectorul public din cauza naturii lor complexe, 
impunând diferite tipuri de competențe, precum și noi instituții de abilitare; subliniază, în 
acest sens, importanța bunei guvernanțe, a statului de drept și a instituțiilor publice 
favorabile incluziunii, deschise și transparente; reiterează importanța rolului de lider al UE 
în consolidarea obiectivului de dezvoltare durabilă 16 privind justiția și instituțiile 
eficiente în contextul negocierilor interguvernamentale referitoare la cadrul de dezvoltare 
globală pentru perioada de după 2015; 

8. îndeamnă Comisia, într-un context în care a indicat dorința sa de a extinde în mod 
considerabil utilizarea finanțării combinate în următorii ani, să pună în aplicare 
recomandările formulate în Raportul special al Curții de Conturi Europene privind 
utilizarea finanțării combinate și să evalueze mecanismul de combinare a creditelor și 
finanțărilor, în special în ceea ce privește dezvoltarea și adiționalitatea financiară, 
transparența și asumarea responsabilității;

9. invită Comisia și statele membre să se asigure că întreprinderile implicate în PPP-uri 
respectă principiile responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI) pe parcursul întregului 
ciclu de viață al proiectelor, inclusiv prin respectarea Pactului mondial al ONU cu privire 
la drepturile omului, a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile 
omului, a standardelor fundamentale de muncă ale OIM, a standardelor de mediu și a 
Convenției ONU împotriva corupției; consideră că, pe parcursul întregului ciclu de viață 
al proiectelor, ar trebui să se țină seama de orientările OECD, în special de capitolul IV 
destinat respectării drepturilor omului; invită Comisia și statele membre să se asigure că 
sunt puse în aplicare mecanisme de răspundere aplicabile; 
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10. încurajează UE să sprijine procesul în curs de desfășurare de elaborare a unui instrument 
internațional al ONU obligatoriu din punct de vedere juridic privind societățile 
transnaționale și alte întreprinderi comerciale, în legătură cu drepturile omului, întrucât 
acesta va clarifica obligațiile societăților transnaționale în domeniul drepturilor omului, 
precum și pe cele ale societăților în legătură cu statul și vor asigura crearea unor căi de 
atac eficiente pentru victime în cauzele în care este evident că jurisdicția națională nu 
poate realiza în mod eficient o urmărire penală a societățile respective;

11. atrage atenția asupra faptului că IMM-urile reprezintă forța motrice a creării de locuri de 
muncă și de bogăție în țările în curs de dezvoltare, asigurând aproximativ 90% din locurile 
de muncă; consideră indispensabilă cooperarea sporită atât cu sectorul privat local –
esențial pentru mobilizarea resurselor naționale și crearea de locuri de muncă –, cât și cu 
IMM-urile și societățile nou-înființate europene în cadrul PPP-urilor, cu scopul de a 
mobiliza finanțarea pe termen lung, de a genera inovare în ceea ce privește tehnologiile și 
modelele de afaceri, precum și de a crea mecanisme care să tragă sectorul privat la 
răspundere;

12. subliniază că agențiile pentru dezvoltare trebuie să se asigure că finanțarea publică pentru 
dezvoltare este utilizată pentru a sprijini rețelele locale ale economiei din țările în curs de 
dezvoltare și că nu este deviată pentru a promova societățile private și firmele 
multinaționale din țările donatoare; subliniază, în special, că PPP-urile ar trebui să aibă ca 
obiectiv consolidarea capacității microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii 
locale;

13. amintește faptul că Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a promova egalitatea 
dintre femei și bărbați și de a asigura integrarea dimensiunii de gen în toate acțiunile sale; 
solicită ca dimensiunea de gen să fie integrată în planificarea și crearea PPP-urilor, de 
exemplu prin utilizarea unor date și analize defalcate în funcție de gen pentru anumite 
investiții și prin stabilirea în contracte a unor indicatori-cheie pentru beneficiile aduse 
femeilor; solicită, în acest context, să se acorde mai mult sprijin IMM-urilor de la nivel 
local, în special antreprenorilor de sex feminin, pentru a le permite să beneficieze de pe 
urma creșterii generate de sectorul privat; 

14. sugerează Comisiei să faciliteze platformele multilaterale pentru dialog structural, care 
implică, de exemplu, organizații de reprezentare a lucrătorilor, a antreprenorilor și a 
angajatorilor, pentru a consolida încrederea și a conveni obiective comune în rândul 
diferitelor părți interesate, cum ar fi guvernele, donatorii, sectorul privat, fundațiile 
filantropice, autoritățile locale, organizațiile societății civile și organizațiile 
neguvernamentale, astfel încât să se creeze certitudine dintr-o perspectivă investițională și 
administrativă; subliniază, în acest sens, rolul important al delegațiilor UE din diferite țări 
în calitate de facilitatori ai unor astfel de dialoguri.
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