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L-impatt estern tal-politika kummerëjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliëi-
privati f'pajjiŜi barra l-UE 
2014/2233(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proëedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A8-0163/2015 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-impatt estern tal-politika kummerëjali u 

tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliëi-privati f'pajjiŜi barra l-UE 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-deëiŜjoni tal-25 ta' Āunju 2014 mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-
Bniedem tan-NU biex jistabbilixxi grupp ta' ħidma għall-elaborazzjoni ta' strument 
internazzjonali āuridikament vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u l-
intrapriŜi kummerëjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem,  

– wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet tal-ILO rilevanti, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu,  

A. billi s-sħubijiet pubbliëi-privati (PPP) ntuŜaw primarjament bħala għodda għall-aëëess 
għas-suq, id-deregolamentazzjoni u l-liberalizzazzjoni tas-servizzi pubbliëi u tal-
akkwist pubbliku f'pajjiŜi terzi, b'mod speëjali pajjiŜi li qed jiŜviluppaw, u biex tiāi 
devjata l-għajnuna uffiëjali għall-iŜvilupp (ODA) għall-kumpaniji privati;  

B. billi l-objettiv primarju tal-kooperazzjoni għall-iŜvilupp tal-UE għandu jkun it-tnaqqis u 
l-eliminazzjoni tal-faqar permezz tal-promozzjoni ta' Ŝvilupp sostenibbli u āustizzja 
soëjali;  

1. Jirrifjuta l-istrateāija PPP bħala mekkaniŜmu ddisinjat u uŜat primarjament bħala 
għodda għall-aëëess għas-suq, id-deregolamentazzjoni u l-liberalizzazzjoni tas-servizzi 
pubbliëi u tal-akkwist pubbliku f'pajjiŜi terzi, b'mod speëjali f'pajjiŜi li qed jiŜviluppaw, 
u biex jiāu devjati fondi ta' Ŝvilupp għal kumpaniji privati;  

2. Iqis li qafas regolatorju ëar għar-rispett u għat-tisħiħ tad-drittijiet soëjali, il-ħarsien tal-
ambjent, l-ugwaljanza bejn is-sessi u r-rispett għad-diversità kulturali u l-eŜistenza ta' 
servizzi pubbliëi b'saħħithom u effiëjenti huma prekundizzjonijiet għas-settur privat u l-
investiment dirett barrani (IDB) biex jikkontribwixxu b'mod xieraq għall-ħolqien ta' 
impjiegi deëenti, għall-protezzjoni tal-benessri u tal-iŜvilupp soëjali tal-popolazzjoni 
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lokali; 

3. Jinnota li l-UE, bħala l-akbar blokk kummerëjali fid-dinja, għandha responsabbiltà 
speëjali fit-tnaqqis tal-faqar u l-iŜvilupp sostenibbli;  

4. Jikkundanna b'mod partikolari l-fatt li l-proāetti PPP qed jiftħu s-setturi tas-saħħa tal-
pajjiŜi li qed jiŜviluppaw għas-settur privat, li jfisser li l-fondi pubbliëi skarsi qed jiāu 
ddevjati minn servizzi tal-kura tas-saħħa primarja minflok ma jkun hemm tisħiħ tas-
sistemi ta' twassil tal-kura tas-saħħa pubblika universali, u li dan għandu konsegwenzi 
katastrofiëi, kif reāa' āie rivelat tul il-ālieda kontra l-Ebola; 

5. Jenfasizza r-rabta bejn il-PPPs u r-riskju tan-nuqqas ta' sostenibilità tad-dejn; jinnota li 
l-PPPs ħafna drabi huma mezz biex jiāi trasferit ir-riskju minn kumpaniji privati sinjuri 
għall-kontribwenti fil-pajjiŜi l-fqar; 

6. Iwissi li l-proāetti PPP jagħmluwa impossibbli li jinkiseb l-għan tas-sovranità tal-ikel, 
peress li huma ta' dannu għall-bdiewa Ŝ-Ŝgħar billi jitolbu lill-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw 
jibdlu l-politiki tagħhom ħalli jiffaëilitaw l-espansjoni tan-negozju agrikolu u l-ħtif tal-
art bħala bdil ma' investiment; 

7. Jissottolinja l-ħtieāa għal leāiŜlazzjoni qawwija sabiex jitwaqqaf il-ħtif tal-art, jiāifieri 
meta akkwisti tal-art fuq skala kbira fil-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw jirriŜultaw fi ksur serju 
tad-drittijiet tal-bniedem, speëjalment tal-popli indiāeni, u/jew jikkawŜaw ħsara kbira 
lill-ambjent naturali; 

8. Iħeāāeā lill-UE sabiex tfittex modi kif issaħħaħ ir-responsabbiltà soëjali korporattiva u 
biex tistabbilixxi strument vinkolanti għal dak il-għan; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoāāaw il-grupp ta' ħidma tan-NU 
stabbilit għall-elaborazzjoni ta' strument internazzjonali āuridikament vinkolanti dwar 
il-korporazzjonijiet transnazzjonali u l-intrapriŜi kummerëjali oħrajn fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem, li dwaru āiet adottata riŜoluzzjoni mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-
Bniedem tan-NU fis-26 sessjoni tiegħu fis-26 ta' Āunju 2014;   jistieden lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-UE (DĀ Kummerë) jipparteëipaw f'dibattitu b'mod kostruttiv sabiex dan 
iwassal għal trattat b'suëëess fi Ŝmien debitu; 

10. Ifakkar li l-UE hija impenjata li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u tiŜgura l-
integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi fl-azzjonijiet kollha tagħha; 
jitlob li d-dimensjoni tal-āeneri tkun integrata fl-ippjanar u t-twassil ta' kwalunkwe 
finanzjament pubbliku;  

11. Jitlob għal aktar trasparenza fil-finanzi biex tgħin fil-ālieda kontra l-korruzzjoni u l-
flussi finanzjarji illeëiti, inkluŜ permezz tal-iŜvilupp ta' sistemi fiskali āusti u effikaëi; 

12. Jistieden lill-Istati Membri jonoraw l-impenn li jiddedikaw 0.7 % tal-PDG għall-
għajnuna uffiëjali għall-iŜvilupp; 

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kunsill tad-Drittijiet 
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tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Bank Ewropew tal-Investiment. 

Or. en 

 
 
 


