
 

AM\1067389EL.doc  PE559.034v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

1.7.2015 A8-0182/1 

Τροπολογία  1 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0182/2015 

Jan Zahradil 

Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εµπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες 

δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα σε χώρες εκτός ΕΕ 

2014/2233(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισµού) που αντικαθιστά τη 

µη νοµοθετική πρόταση ψηφίσµατος Α8-0182/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον εξωτερικό αντίκτυπο της 

εµπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δηµόσιου-ιδιωτικού 

τοµέα σε τρίτες χώρες 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 25ης Ιουνίου 2014 του Συµβουλίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών να συστήσει οµάδα εργασίας για την εκπόνηση 

νοµικά δεσµευτικού µέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις σχετικά µε 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

– έχοντας υπόψη τις σχετικές συµβάσεις της ∆ΟΕ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

Α. έχοντας υπόψη ότι οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) έχουν 

χρησιµοποιηθεί κατά κύριο λόγο ως εργαλείο πρόσβασης στην αγορά, απορρύθµισης 

και ελευθέρωσης των δηµόσιων υπηρεσιών και δηµόσιων συµβάσεων σε τρίτες χώρες, 

ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες, και για τη διοχέτευση της επίσηµης αναπτυξιακής 

βοήθειας (ΕΑΒ) σε ιδιωτικές εταιρίες·  

Β. έχοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της ενωσιακής αναπτυξιακής συνεργασίας 

πρέπει να είναι η µείωση και εξάλειψη της φτώχειας µέσω της προώθησης της βιώσιµης 

ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης· 

1. απορρίπτει την στρατηγική Σ∆ΙΤ ως µηχανισµό που έχει σχεδιαστεί και χρησιµοποιηθεί 

κατά κύριο λόγο ως εργαλείο πρόσβασης στην αγορά, απορρύθµισης και ελευθέρωσης 

των δηµόσιων υπηρεσιών και δηµόσιων συµβάσεων σε τρίτες χώρες, ειδικά στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, και για τη διοχέτευση των αναπτυξιακών κεφαλαίων σε 

ιδιωτικές εταιρίες· 

2. φρονεί πως ένα σαφές ρυθµιστικό πλαίσιο για το σεβασµό και την ενίσχυση των 

κοινωνικών δικαιωµάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ισότητας των φύλων 
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και το σεβασµό της πολιτιστικής πολυµορφίας και την ύπαρξη ισχυρών και 

αποτελεσµατικών δηµόσιων υπηρεσιών είναι προϋποθέσεις για τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ 

οι ξένες άµεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) πρέπει να συµβάλλουν σωστά στη δηµιουργία 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, και στην προστασία της ευηµερίας και οικονοµικής 

ανάπτυξης των τοπικών πληθυσµών· 

3. σηµειώνει ότι η ΕΕ, ως ο µεγαλύτερος εµπορικός συνασπισµός στον κόσµο, φέρει 

ιδιαίτερη ευθύνη για τη µείωση της φτώχειας και τη βιώσιµη ανάπτυξη· 

4. καταδικάζει συγκεκριµένα το γεγονός ότι τα έργα Σ∆ΙΤ καθιστούν προσβάσιµο τον 

τοµέα υγείας των αναπτυσσόµενων χωρών από τον ιδιωτικό τοµέα, πράγµα που 

σηµαίνει ότι οι ελάχιστοι δηµόσιοι πόροι αποµακρύνονται από τις υπηρεσίες 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας αντί να ενισχύουν τα καθολικά δηµόσια συστήµατα 

παροχής υγειονοµικής περίθαλψης δηµιουργώντας καταστροφικές συνέπειες όπως πάλι 

αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της καταπολέµησης του ιού Έµπολα· 

5. επισηµαίνει τη σύνδεση µεταξύ των Σ∆ΙΤ και του κινδύνου της µη βιωσιµότητας του 

χρέους· σηµειώνει ότι οι Σ∆ΙΤ συχνά λειτουργούν ως τρόπος µετάθεσης του κινδύνου 

από τις πλούσιες ιδιωτικές εταιρείες στους φορολογούµενους των φτωχών χωρών· 

6. προειδοποιεί ότι τα έργα Σ∆ΙΤ καθιστούν αδύνατη την επίτευξη του στόχου 

επισιτιστικής κυριαρχίας δεδοµένου ότι βλάπτουν τους µικρούς αγρότες, καθώς 

απαιτούν από τις αναπτυσσόµενες χώρες να αλλάζουν τις πολιτικές τους ώστε να 

διευκολύνουν την επέκταση της αγροτικής επιχειρηµατικότητας και της αρπαγής γαιών 

ως αντάλλαγµα για την πραγµατοποίηση επενδύσεων· 

7. τονίζει την ανάγκη για ισχυρή νοµοθεσία µε σκοπό τον τερµατισµό της αρπαγής γης, 

δηλαδή των περιπτώσεων στις οποίες οι µεγάλης κλίµακας αγορές γης στις 

αναπτυσσόµενες χώρες έχουν ως αποτέλεσµα σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, ειδικά των αυτοχθόνων πληθυσµών, ή/και προκαλούν σοβαρές ζηµιές 

στο φυσικό περιβάλλον· 

8. καλεί επειγόντως την ΕΕ να αναζητήσει τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και να θεσπίσει ένα δεσµευτικό µέσο προς τον σκοπό αυτό· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να στηρίξουν την οµάδα εργασίας του ΟΗΕ που 

συστάθηκε για την εκπόνηση νοµικά δεσµευτικού µέσου για τις διεθνικές εταιρείες και 

άλλες επιχειρήσεις µε σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, για το οποίο εγκρίθηκε 

ψήφισµα από το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ κατά την 26ή σύνοδό 

του στις 26 Ιουνίου 2014· καλεί τις αρµόδιες αρχές της ΕΕ (Γ∆ Εµπορίου) να 

συµµετάσχουν στη συζήτηση µε εποικοδοµητικό τρόπο προκειµένου αυτή να οδηγήσει 

σε µια επιτυχή συνθήκη σε εύθετο χρόνο· 

10. υπενθυµίζει ότι η ΕΕ έχει αναλάβει δέσµευση για την προώθηση της ισότητας των 

φύλων και για την εξασφάλιση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 

δράσεις της· ζητεί να ενσωµατωθεί η διάσταση του φύλου στον προγραµµατισµό και 

στην χορήγηση οποιασδήποτε δηµόσιας χρηµατοδότησης·  

11. ζητεί µεγαλύτερη διαφάνεια στον οικονοµικό τοµέα µε σκοπό να στηριχθεί η 
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καταπολέµηση της διαφθοράς και των παράνοµων ροών κεφαλαίων, µεταξύ άλλων 

µέσω της δηµιουργίας δίκαιων και αποτελεσµατικών φορολογικών συστηµάτων· 

12. καλεί τα κράτη µέλη να εκπληρώσουν την υποχρέωση να αφιερώσουν το 0,7% του 

AΕΠ τους στην επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια· 

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 

Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης, το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Or. en 

 

 

 


