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Módosítás  1 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0182/2015 

Jan Zahradil 

Az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra harmadik 

országokban mőködı kezdeményezéseire gyakorolt külsı hatása 

2014/2233(INI) 

Az A8-0182/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe lépı 

alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) 

bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a 

köz- és magánszféra harmadik országokban mőködı kezdeményezéseire gyakorolt külsı 

hatásáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Emberi Jogi Tanács 2014. június 25-i, az emberi jogok tekintetében a 

transznacionális vállalatokra és más üzleti vállalkozásokra vonatkozó, jogilag kötelezı 

erejő nemzetközi eszköz kidolgozásával foglalkozó munkacsoport felállítására irányuló 

határozatára, 

– tekintettel az ILO vonatkozó egyezményeire, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

A. mivel a köz- és magánszféra közötti partnerségeket (PPP) a harmadik országokban – és 

különösen a fejlıdı országokban – leginkább a piaci hozzáférés, valamint a 

közszolgáltatások és a közbeszerzés deregulációja és liberalizációja eszközeként, 

valamint arra használják, hogy a hivatalos fejlesztési támogatásokat (ODA) a 

magánvállalatok felé tereljék;  

B. mivel az uniós fejlesztési együttmőködés elsıdleges célját a szegénység fenntartható 

fejlıdés és a társadalmi igazságosság elımozdítása révén történı csökkentésének és 

felszámolásának kell képeznie;  

1. nem fogadja el, hogy a PPP-stratégia egy olyan mechanizmus, amelyet elsısorban olyan 

eszközként alakítottak ki és használnak, melynek célja a harmadik országokban – és 

különösen a fejlıdı országokban – a piaci hozzáférés, valamint a közszolgáltatások és a 

közbeszerzés deregulációja és liberalizációja, valamint a hivatalos fejlesztési 

támogatásoknak (ODA) a magánvállalatok felé történı terelése;  

2. úgy véli, hogy a szociális jogok, a környezetvédelem, a nemek közötti egyenlıség és a 
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kulturális sokszínőség tiszteletben tartására és megerısítésére irányuló egyértelmő 

szabályozási keret, valamint a szilárd és hatékony közszolgáltatások megléte 

elıfeltételei annak, hogy a magánszektor és a közvetlen külföldi befektetések megfelelı 

módon hozzá tudjanak járulni a tisztességes munkahelyek teremtéséhez, a helyi 

lakosság jólétének védelméhez és a gazdasági fejlıdéshez; 

3. megjegyzi, hogy az Unió a világ legnagyobb kereskedelmi tömbjeként különleges 

felelısséggel tartozik a szegénység csökkentéséért és a fenntartható fejlıdésért;  

4. elítéli különösen azt, hogy a PPP-projektek megnyitják a fejlıdı országok egészségügyi 

ágazatát a magánszektor elıtt, ami azt jelenti, hogy a szőkösen rendelkezésre álló állami 

forrásokat eltérítik az elsıdleges egészségügyi szolgáltatásoktól, ahelyett, hogy azok az 

egyetemes állami egészségügyi ellátó rendszereket erısítenék, aminek katasztrofális 

következményei vannak, amint azt az ebola elleni küzdelem ismét megmutatta;  

5. hangsúlyozza a PPP-k és a fenntarthatatlan adósság kockázata közötti kapcsolatot; 

megállapítja, hogy a PPP-k gyakran arra szolgálnak, hogy a gazdag magánvállalkozások 

a szegény országok adófizetıire hárítsák át a kockázatokat; 

6. figyelmeztet arra, hogy a PPP-projektek lehetetlenné teszik az élelmiszer-önrendelkezés 

céljának elérését, mivel ártanak a kis mezıgazdasági termelıknek azáltal, hogy 

megkövetelik a fejlıdı országoktól politikáik oly módon történı megváltoztatását, hogy 

azok a beruházás ellenében megkönnyítsék az agráripar terjeszkedését és a földek 

felvásárlását; 

7. hangsúlyozza, hogy a földfoglalás megfékezése érdekében szigorú jogszabályokra van 

szükség, tekintettel például az olyan esetekre, amikor a fejlıdı országokban a 

földtulajdon nagyszabású felvásárlásainak következménye az emberi jogok súlyos 

megsértése (különös tekintettel az ıslakosokra) és/vagy a természeti környezet súlyos 

károsodása; 

8. sürgeti az Uniót, hogy tárja fel a vállalati társadalmi felelısségvállalás megerısítésének 

módjait, és hozzon létre kötelezı erejő eszközt e cél elérésére; 

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az emberi jogok 

tekintetében a transznacionális vállalatokra és más üzleti vállalkozásokra vonatkozó, 

jogilag kötelezı erejő nemzetközi eszköz kidolgozása céljából létrehozott ENSZ-

munkacsoportot, melyrıl az Emberi Jogi Tanács 2014. június 26-i 26. ülésén 

határozatot fogadott el; felkéri az illetékes uniós hatóságokat (a DG Trade-et), hogy 

konstruktív jelleggel vegyenek részt a vitában, hogy az mihamarabb sikeres 

szerzıdéskötést eredményezzen; 

10. emlékeztet az Unió az iránti elkötelezettségére, hogy valamennyi fellépésében 

elımozdítsa a nemek közötti egyenlıséget és biztosítsa a nemek közötti egyenlıség 

szempontjainak érvényesülését; szorgalmazza, hogy a nemi dimenziót építsék be a 

közfinanszírozás tervezésébe és végrehajtásába;  

11. kéri a pénzügyi átláthatóság fokozását a korrupció és az illegális pénzmozgások elleni 

küzdelem támogatása érdekében, többek között igazságos és hatékony adórendszerek 
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kialakítása révén; 

12. felszólítja a tagállamokat, hogy teljesítsék azon kötelezettségvállalásukat, hogy GDP-

jük 0,7%-át hivatalos fejlesztési támogatásra fordítják; 

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 

Külügyi Szolgálatnak, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint az Európai 

Beruházási Banknak. 

Or. en 

 

 


