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Изменение  1 

Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Сабине Льозинг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0182/2015 

Ян Захрадил 

Външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите 

върху публично-частните инициативи в държавите извън ЕС 

2014/2233 (INI). 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността), 

заместващо незаконодателно предложение за резолюция A8-0182/2015 

Резолюция на Европейския парламент относно външното отражение на 

политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-

частните инициативи в държавите извън ЕС 

Европейският парламент, 

– като има предвид решението на Съвета по правата на човека на ООН от 25 юни 

2014 г. за създаване на работна група за изработване на международен, правно 

обвързващ инструмент на по отношение на транснационалните корпорации и 

други стопански предприятия в областта на правата на човека, 

– като взе предвид съответните конвенции на МОТ, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

A. като има предвид, че публично-частните партньорства се използват най-вече като 

средство за добиване на пазарен достъп, дерегулиране и либерализация на 

публичните услуги и обществените поръчки в трети страни, особено развиващи се 

страни, и за отклоняване на официалната помощ за развитие към частни 

дружества;  

Б. като има предвид, че основната цел на сътрудничеството за развитие на ЕС трябва 

да бъде намаляването и изкореняването на бедността чрез насърчаване на 

устойчиво развитие и социална справедливост;  

1. отхвърля стратегията на ПЧП, като механизъм, предназначен и използван главно 

като средство за пазарен достъп, дерегулиране и либерализация на обществените 

услуги и възлагането на обществени поръчки в трети страни, особено развиващи 

се страни, и за пренасочване на фондове за развитие към частни дружества;  

2. счита, че наличието на ясна регулаторна рамка за зачитане и укрепване на 

социалните права, опазването на околната среда, равенството на половете и 

зачитането на културното многообразие и наличието на силни и ефективни 
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обществени услуги са предпоставки, така че частният сектор и преките 

чуждестранни инвестиции (ПЧИ) да допринасят по подходящ начин за 

създаването на работни места с достойни условия на труд, защитата на 

благосъстоянието на местното население и икономическото развитие; 

3. отбелязва, че ЕС, в качеството си на най-големия търговски блок в света, носи 

специална отговорност по отношение на намаляването на бедността и 

устойчивото развитие;  

4. осъжда по-специално факта, че проектите за ПЧП отварят сектора на 

здравеопазването в развиващите се страни за частния сектор, което означава, че 

ограничените публични средства се отклоняват от първичните здравни услуги, 

вместо да укрепват обществените системи за предоставяне на универсално 

здравеопазване, което има катастрофални последици, като беше отново 

установено по време на борбата срещу ебола; 

5. подчертава връзката между ПЧП и риска от неустойчивост на дълга; отбелязва, че 

ПЧП често са начин за прехвърляне на риска от богати, частни дружества на 

данъкоплатците в бедните държави; 

6. предупреждава, че проектите за ПЧП правят невъзможно постигането на целта за 

продоволствен суверенитет, тъй като те вредят на дребни земеделски стопани, 

като от развиващите се страни се изисква да променят техните политики, така че 

да улеснят разрастването на селскостопанската промишленост и заграбването на 

земи в замяна на инвестиции; 

7. подчертава необходимостта от силно законодателство, за да се сложи край на 

заграбването на земя, т.е. когато придобиването на големи площи в развиващите 

се страни води до тежки нарушения на правата на човека, особено по отношение 

на коренното население, и/или причинява сериозни щети на естествената околна 

среда; 

8. настоятелно призовава ЕС да потърси начини за укрепване на корпоративната 

социална отговорност и да създаде обвързващ инструмент за тази цел; 

9. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят работната група на ООН, 

създадена за разработването на международен, правно обвързващ инструмент 

относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по 

отношение на правата на човека, във връзка с които беше приета резолюция на 

Съвета на ООН по правата на човека на неговата 26-а сесия на 26 юни 2014 г.;  

приканва компетентните органи на ЕС (ГД „Търговия“) да участват в 

разискванията по конструктивен начин, така че тя да доведе своевременно до 

успешен договор; 

10. припомня, че ЕС е поел ангажимент да насърчава равенство между половете и да 

интегрира принципа на равенство между половете във всички свои действия; 

призовава измерението на пола да бъде интегрирано в планирането и 

изпълнението на всяко публично финансиране;  
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11. призовава за по-голяма прозрачност при финансирането с цел подпомагане на 

борбата с корупцията и с незаконните финансови потоци, включително чрез 

разработването на справедливи и ефективни данъчни системи; 

12. призовава държавите членки да изпълняват задължението за заделяне на 0,7 % от 

техния БВП за официална помощ за развитието; 

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, Европейската служба за външна дейност, Съвета на ООН по правата 

на човека и Европейската инвестиционна банка. 

Or. en 


