
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

1.7.2015 A8-0182/1 

Pakeitimas  1 
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0182/2015 
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ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių 
iniciatyvoms ne ES šalyse 
2014/2233(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 
teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0182/2015 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l ES prekybos ir investicijų politikos išorinio poveikio 
viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 25 d. JT Žmogaus teisių tarybos sprendimą įsteigti 
darbo grupę, kuri parengtų tarptautinę tarptautin÷ms bendrov÷ms ir kitoms įmon÷ms 
teisiškai privalomą su žmogaus teis÷mis susijusią priemonę; 

– atsižvelgdamas į atitinkamas TDO konvencijas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi viešojo ir privačiojo sektorių partneryst÷ms (VPP) visų pirma naudojamasi kaip 
patekimo į rinką, viešųjų paslaugų ir viešųjų pirkimų reguliavimo panaikinimo ir 
liberalizavimo trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, ir oficialios paramos 
vystymuisi (OVP) nukreipimo privačioms įmon÷ms priemone; 

B. kadangi pirminis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas tur÷tų būti sumažinti ir 
panaikinti skurdą skatinant darnų vystymąsi ir socialinį teisingumą; 

1. atmeta VPP strategiją, nes tai mechanizmą, sukurtas visų pirma kaip patekimo į rinką, 
viešųjų paslaugų ir viešųjų pirkimų reguliavimo panaikinimo ir liberalizavimo 
trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, ir oficialios paramos vystymuisi (OVP) 
nukreipimo privačioms įmon÷ms priemon÷; 

2. mano, kad aiški reglamentavimo sistema, skirta socialinių teisių laikymuisi ir 
stiprinimui, aplinkos apsaugai, lyčių lygybei ir kultūrų įvairov÷s pagarbai užtikrinti, bei 
stiprių ir veiksmingų viešųjų paslaugų buvimas yra išankstin÷s sąlygos siekiant, kad 
privatusis sektorius ir tiesiogin÷s užsienio investicijos gal÷tų tinkamai prisid÷ti prie 
deramo darbo vietų kūrimo, vietos gyventojų gerov÷s ir ekonominio vystymosi 
užtikrinimo; 

3. pažymi, kad ES, kaip didžiausiam prekybos blokui pasaulyje, tenka ypatinga 
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atsakomyb÷ mažinant skurdą ir skatinant darnų vystymąsi; 

4. ypač smerkia tai, kad VPP projektais besivystančių šalių sveikatos sektorius atveriamas 
privačiajam sektoriui, o tai reiškia, kad, užuot sustiprinus visuotin÷s sveikatos priežiūros 
sistemas, ir taip menkos valstyb÷s l÷šos nukreipiamos iš pirmin÷s sveikatos priežiūros 
paslaugų sistemos, ir d÷l to kyla siaubingų padarinių, kaip v÷l paaišk÷jo kovojant su 
Ebolos virusu; 

5. pabr÷žia VPP ir skolų netvarumo rizikos ryšį; pažymi, kad per VPP turtingų privačių 
įmonių rizika dažnai perkeliama skurdžių šalių mokesčių mok÷tojams; 

6. įsp÷ja, kad d÷l VPP projektų tampa neįmanoma pasiekti apsirūpinimo maistu 
savarankiškumo tikslo, nes VPP kenkia smulkiesiems ūkininkams d÷l besivystančioms 
šalims keliamų reikalavimų pakeisti savo politiką, kad būtų lengviau pl÷toti žem÷s ūkio 
verslą ir grobstyti žemę mainais į investicijas; 

7. pabr÷žia, kad būtina tur÷ti griežtų teis÷s aktų norint sustabdyti žem÷s grobimą, t. y. kai 
besivystančiose šalyse d÷l plataus masto žem÷s įsigijimo smarkiai pažeidžiamos 
žmogaus teis÷s, ypač vietos gyventojų, ir (arba) daroma didel÷ žala gamtinei aplinkai; 

8. ragina ES ieškoti būdų padidinti įmonių socialinę atsakomybę ir šiuo tikslu sukurti 
privalomąją priemonę; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares remti JT darbo grupę, kuri buvo sukurta siekiant 
parengti tarptautinę tarptautin÷ms bendrov÷ms ir kitoms įmon÷ms teisiškai privalomą su 
žmogaus teis÷mis susijusią priemonę ir d÷l kurios per savo 26-ąją sesiją 2014 m. 
birželio 26 d. JT Žmogaus teisių taryba pri÷m÷ rezoliuciją; ragina kompetentingas ES 
institucijas (Komisijos Prekybos generalinį direktoratą) konstruktyviai dalyvauti 
diskusijose, kad laiku s÷kmingai būtų priimta sutartis; 

10. primena, kad ES yra įsipareigojusi skatinti lyčių lygybę ir užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą į visus savo veiksmus; ragina planuojant ir skiriant viešąjį finansavimą 
įtraukti lyčių lygyb÷s aspektą; 

11. ragina užtikrinti didesnį skaidrumą, kai l÷šos skiriamos siekiant pad÷ti kovoti su 
korupcija ir neteis÷tais finansų srautais, taip pat pl÷tojant sąžiningas ir veiksmingas 
mokesčių sistemas; 

12. ragina valstybes nares vykdyti savo įsipareigojimą 0,7 proc. BVP skirti oficialiajai 
paramai vystymuisi; 

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išor÷s veiksmų 
tarnybai, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir Europos investicijų bankui. 

Or. en 

 


