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Jan Zahradil 

ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora 
iniciatīvām valstīs ārpus ES 
2014/2233(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0182/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējo 

ietekmi uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2014. gada 25. jūnija lēmumu izveidot darba 
grupu, lai izstrādātu starptautisku juridiski saistošu instrumentu transnacionāliem 
uzĦēmumiem un citiem uzĦēmumiem saistībā ar cilvēktiesībām, 

– Ħemot vērā attiecīgās SDO konvencijas, 

– Ħemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) ir izmantotas galvenokārt kā 
instruments tirgus piekĜuves nodrošināšanai, regulējuma atcelšanai un liberalizācijai 
sabiedrisko pakalpojumu un publiskā iepirkuma jomā trešās valstīs, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs, un lai oficiālo attīstības palīdzību (OAP) novirzītu uz privātiem 
uzĦēmumiem;  

B. tā kā ES svarīgākajam mērėim attiecībā uz sadarbību attīstības jomā vajadzētu būt 
nabadzības samazināšanai un izskaušanai, veicinot ilgtspējīgu attīstību un sociālo 
taisnīgumu,  

1. noraida PPP stratēăiju, jo tas ir mehānisms, kas galvenokārt ir izstrādāts un tiek 
izmantots kā instruments tirgus piekĜuves nodrošināšanai, regulējuma atcelšanai un 
liberalizācijai sabiedrisko pakalpojumu un publiskā iepirkuma jomā trešās valstīs, jo 
īpaši jaunattīstības valstīs, un lai attīstībai paredzētos līdzekĜus novirzītu privātiem 
uzĦēmumiem;  

2. uzskata, ka skaidrs tiesiskais regulējums sociālo tiesību ievērošanai un nostiprināšanai, 
vides aizsardzība, dzimumu līdztiesība un kultūras daudzveidības ievērošana, kā arī 
spēcīgi un efektīvi sabiedriskie pakalpojumi ir priekšnoteikums, lai privātais sektors un 
tiešie ārvalstu ieguldījumi (TĀI) sniegtu atbilstīgu ieguldījumu pienācīgas kvalitātes 
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darba vietu radīšanā, iedzīvotāju labklājības aizsardzībā un ekonomikas attīstībā; 

3. norāda, ka ES kā pasaules lielākais tirdzniecības bloks ir īpaši atbildīga par nabadzības 
samazināšanu un ilgtspējīgu attīstību;  

4. jo īpaši nosoda to, ka ar PPP projektiem jaunattīstības valstu veselības nozares tiek 
atvērtas privātajam sektoram, kas nozīmē, ka pieticīgie publiskie līdzekĜi tiek novirzīti 
no primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, nevis izmantoti, lai uzlabotu vispārējās 
sabiedrības veselības aprūpes sistēmas, un tas rada dramatiskas sekas, kā no jauna bija 
redzams saistībā ar cīĦu pret Ebolas vīrusu; 

5. uzsver saistību starp PPP un parāda neatmaksājamības risku; norāda, ka publiskā un 
privātā sektora partnerības bieži vien ir veids, kā risku no bagātiem privātiem 
uzĦēmumiem novirzīt uz nodokĜu maksātājiem nabadzīgajās valstīs; 

6. brīdina, ka, īstenojot PPP projektus, pārtikas suverenitātes mērėi sasniegt nav 
iespējams, jo PPP kaitē mazajiem lauksaimniekiem, izvirzot prasību jaunattīstības 
valstīm mainīt savu politiku, lai veicinātu lauksaimnieciskās uzĦēmējdarbības 
paplašināšanos un zemes sagrābšanu apmaiĦā pret ieguldījumiem; 

7. uzsver vajadzību izstrādāt stingrus tiesību aktus, lai novērstu zemes sagrābšanu, t.i., kad 
lielu zemju pirkumi jaunattīstības valstīs rada smagus cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
attiecībā uz pirmiedzīvotājiem, un/vai rada nopietnu kaitējumu dabai; 

8. mudina ES censties rast veidus, kā uzlabot uzĦēmumu sociālo atbildību, un šim 
nolūkam izstrādāt saistošu instrumentu; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt ANO darba grupu, kas tika izveidota, lai 
izstrādātu starptautisku juridiski saistošu instrumentu par transnacionāliem 
uzĦēmumiem un citiem uzĦēmumiem saistībā ar cilvēktiesībām, par kuru ANO 
Cilvēktiesību padomes 26. sesijā 2014. gada 26. jūnijā tika pieĦemta rezolūcija; aicina 
kompetentās ES struktūras (Tirdzniecības ĂD) konstruktīvi piedalīties debatēs, lai pēc 
tām varētu sekmīgi noslēgt nolīgumu paredzētajā termiĦā; 

10. atgādina, ka ES ir apĦēmusies veicināt dzimumu līdztiesību un iekĜaut dzimumu 
līdztiesības aspektu visās tās darbībās; aicina dzimumu līdztiesības jautājumu integrēt 
jebkura publiskā finansējuma plānošanā un nodrošināšanā;  

11. aicina nodrošināt lielāku finansēšanas pārredzamību, lai palīdzētu apkarot korupciju un 
nelikumīgas finanšu plūsmas, tostarp, izstrādājot taisnīgas un efektīvas nodokĜu 
sistēmas; 

12. aicina dalībvalstis pildīt apĦemšanos piešėirt 0,7 % no IKP oficiālajai attīstības 
palīdzībai; 

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, ANO Cilvēktiesību padomei un Eiropas Investīciju bankai. 
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