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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so trgovinska, naložbena in razvojna politika EU medsebojno povezane in 
da člen 208 Lizbonske pogodbe uvaja načelo usklajenosti politik za razvoj, zato morajo 
politike, ki bodo verjetno vplivale na države v razvoju, upoštevati cilje razvojnega 
sodelovanja; poudarja tudi pomen zagotavljanja, da so naložbene politike EU usmerjene 
k finančnim izbiram, ki vključujejo dejansko oceno družbenega vpliva;

2. poudarja, da bodo zasebne naložbe in financiranje najverjetneje glavna gonilna sila 
trajnostne rasti, ki bo v državah v razvoju v naslednjih letih po ocenah znašala približno 
5 %; ugotavlja, da lahko podpirajo lokalna gospodarstva in podjetja ter zagotavljajo 
dostojna delovna mesta – in s tem vodijo k izkoreninjenju revščine –, če so tuje 
neposredne naložbe ustrezno regulirane in povezane s konkretnimi izboljšavami v 
gospodarstvih partnerskih držav, npr. prek prenosa tehnologije in možnosti 
usposabljanja za lokalno delovno silo; v teh okoliščinah meni, da bi lahko bila javno-
zasebna partnerstva koristna najmanj razvitim državam, saj nesorazmerno naložbeno 
tveganje ne pomeni zadostne spodbude za zasebne naložbe; poudarja, da bi si morala 
prihodnja javno-zasebna partnerstva v okviru razvojnega načrta za obdobje po letu 2015 
prizadevati za zmanjšanje revščine in druge cilje trajnostnega razvoja ter bi morala biti 
usklajena z nacionalnimi razvojnimi načrti partnerskih držav;

3. ugotavlja, da lahko ustrezno strukturirana in učinkovito izvedena javno-zasebna 
partnerstva prinesejo številne koristi, kot so inovacije, večja učinkovitost pri uporabi 
sredstev ter zagotavljanje kakovosti in nadzor nad njo; ugotavlja tudi, da je treba javno-
zasebna partnerstva v državah v razvoju ocenjevati na podlagi njihove zmožnosti za 
zagotavljanje razvojnih rezultatov in da je potrebna pravična porazdelitev bremena 
tveganja med javnim in zasebnim sektorjem; poudarja, da so bila javno-zasebna 
partnerstva v državah v razvoju doslej večinoma zgoščena v energetskem in 
telekomunikacijskem sektorju, medtem ko so zasebna vlaganja v socialno infrastrukturo 
še vedno redkost; zato spodbuja tista javno-zasebna partnerstva, katerih glavni cilj je 
doseči cilje trajnostnega razvoja;

4. poziva k večji tehnični pomoči – vključno z usposabljanjem lokalnega osebja in 
medsebojno delitvijo tehnologije – vladam partnerskih držav, da bi povečali njihovo 
zmožnost prevzemanja odgovornosti za javno-zasebna partnerstva in da bodo lahko 
prevzele svoj del odgovornosti za upravljanje projektov javno-zasebnih partnerstev, 
tako da se jim pomaga pri vzpostavitvi bančnih sistemov in davčnih uprav, ki bodo 
lahko zagotovile finančno upravljanje javnih in zasebnih skladov ter upravljale z njimi; 
poudarja, da v nekaterih primerih pretekle izkušnje kažejo, da bi lahko pogodbe javno-
zasebnih partnerstev, pri katerih pogajanja niso bila dovolj uspešna, povečale 
zadolženost držav, in poziva k vzpostavitvi regulativnega okvira za odgovorno 
financiranje;

5. odločno podpira učinkovito in celovito razširjanje in izvajanje vodilnih načel OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah v EU in zunaj nje ter poudarja, da je treba sprejeti 
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vse potrebne politične in zakonodajne ukrepe, da bi zapolnili vrzeli v učinkovitem 
izvajanju teh načel, tudi glede dostopa do sodnega varstva;

6. je zaskrbljen, ker ni vedno na voljo določenih zaščitnih ukrepov, ki bi zagotavljali 
smotrno porabo javnih financ; zlasti ugotavlja, da so cilji javno-zasebnih partnerstev 
pogosto opredeljeni zelo splošno, pri čemer so merila za specifične, merljive, dosegljive 
in pravočasne cilje običajno odstotna; poudarja, da bi morala biti javno-zasebna 
partnerstva orodje, ki nagrajuje odgovorno ravnanje zasebnih podjetij; v skladu s tem 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti trden regulativni okvir, s katerim bi zagotovili, da 
bodo te naložbe upoštevale standarde glede človekovih pravic, sociale, okolja in 
preglednosti, ob tem pa zagotovili, da bo zasebni sektor plačal svoj pravičen delež 
davkov; poudarja tudi, da je za vsak projekt javno-zasebnih partnerstev, ki prejme 
uradno razvojno pomoč, potrebna predhodna ocena, kako bo projekt koristil revnim, ki 
zagotavlja pravice ljudi, zlasti dostop do zemlje, vode in temeljnih socialnih storitev; 
poudarja, da se je treba med pripravo projektov ob posvetovanju s civilno družbo 
dogovoriti o merljivih kazalnikih rezultatov ter spremljevalnih in ocenjevalnih 
mehanizmih in jih učinkovito izvesti; poudarja pomen formalne posvetovalne in 
nadzorne vloge parlamentov in civilne družbe, da bi zagotovili popolno preglednost, 
legitimnost in odgovornost; 

7. meni, da so javno-zasebna partnerstva bistvena inovativna rešitev težave vedno večjega 
pomanjkanja javnih naložb; priznava, da bi lahko ta partnerstva pomenila organizacijski 
in institucionalni izziv za javni sektor, saj so po naravi zapletena in zahtevajo različne 
vrste sposobnosti ter nove institucije za njihovo omogočanje; v zvezi s tem poudarja 
pomen dobrega upravljanja, pravne države ter vključujočih, odprtih in preglednih javnih 
institucij; ponovno izraža pomen vodstva EU pri krepitvi cilja trajnostnega razvoja 16 o 
pravosodju in učinkovitih institucijah v okviru medvladnih pogajanj o svetovnem 
razvojnem okviru po letu 2015; 

8. poziva Komisijo, naj – glede na to, da je izrazila željo po precejšnji razširitvi uporabe 
kombiniranja v prihodnjih letih – izvaja priporočila iz posebnega poročila Evropskega 
računskega sodišča o uporabi kombiniranega financiranja in naj oceni mehanizem 
kombiniranja posojil in nepovratnih sredstev, zlasti z vidika razvoja ter finančne
dodatnosti, preglednosti in odgovornosti;

9. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo podjetja, ki sodelujejo v 
javno-zasebnih partnerstvih, spoštovala načela družbene odgovornosti gospodarskih 
družb med celotnim projektnim obdobjem, tudi tako, da bodo spoštovala svetovni pakt 
OZN o človekovih pravicah, vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih pravicah, 
osrednje delavske standarde Mednarodne organizacije dela, okoljske standarde in 
konvencijo OZN proti korupciji; meni, da bi bilo treba med projektnim obdobjem 
upoštevati tudi smernice OECD, zlasti njihovo Poglavje IV, namenjeno spoštovanju 
človekovih pravic; poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo mehanizme 
odgovornosti, ki jih bo mogoče uveljavljati; 

10. spodbuja EU, naj podpre potekajoči proces priprave mednarodnega pravno 
zavezujočega instrumenta OZN o nadnacionalnih korporacijah in drugih podjetjih ob 
upoštevanju človekovih pravic, saj bo to pojasnilo obveznosti nadnacionalnih korporacij 
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na področju človekovih pravic, pa tudi obveznosti korporacij v odnosu do držav, ter 
omogočilo uvedbo učinkovitih pravnih sredstev za žrtve v primerih, kjer nacionalne 
jurisdikcije očitno ne zmorejo učinkovito sodno preganjati teh podjetij;

11. opominja na dejstvo, da so MSP gonilna sila ustvarjanja delovnih mest in bogastva v 
državah v razvoju, saj ustvarjajo približno 90 % delovnih mest; meni, da je v javno-
zasebnih partnerstvih nepogrešljivo vedno bolj sodelovati z lokalnim zasebnim 
sektorjem – bistveno za domačo mobilizacijo virov in ustvarjanje delovnih mest – ter 
evropskimi MSP in zagonskimi podjetji, da bi mobilizirali dolgoročno financiranje, 
zagotovili inovacije v tehnologijah in poslovnih modelih ter vzpostavili mehanizme za 
odgovornost zasebnega sektorja;

12. poudarja, da morajo razvojne agencije zagotoviti, da se bo javno razvojno financiranje 
uporabilo v podporo lokalnim gospodarskim omrežjem v državah v razvoju in da se ne 
bo preusmerilo v spodbujanje zasebnih in večnacionalnih podjetij iz držav donatoric; 
zlasti poudarja, da bi morala biti javno-zasebna partnerstva usmerjena h gradnji 
zmogljivosti domačih mikro, malih in srednjih podjetij;

13. opominja, da je Evropska unija zavezana spodbujanju enakosti spolov in zagotavljanju 
vključevanja načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe; poziva, naj se razsežnost spola 
vključi v načrtovanje in rezultate javno-zasebnih partnerstev, npr. z uporabo podatkov 
in analiz, razčlenjenih glede na spol, za ciljno usmerjene naložbe in z določitvijo 
ključnih kazalnikov uspešnosti za koristi ženskam v pogodbe; v zvezi s tem poziva k 
večji podpori MSP, zlasti podjetnicam, da bi jim omogočili koristi od rasti, za katero je 
zadolžen zasebni sektor; 

14. predlaga, naj Komisija omogoči platforme za strukturni dialog med več deležniki, ki bi 
na primer vključevale organizacije, ki zastopajo delavce, podjetnike in zaposlene, da bi 
se med vladami, donatorji, zasebnim sektorjem, človekoljubnimi organizacijami, 
lokalnimi oblastmi, organizacijami civilne družbe in nevladnimi organizacijami 
vzpostavilo zaupanje in sprejeli skupni cilji, ter zagotovila gotovost z naložbenega in 
upravnega vidika; v zvezi s tem poudarja pomembno vlogo delegacij EU, ki v različnih 
državah omogočajo takšne dialoge. 
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