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2014/2233(INI) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nielegislacyjnej A8-0182/2015 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki 

handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienaleŜących 

do UE 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając decyzję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 25 czerwca 2014 r. w 

sprawie powołania grupy roboczej z zadaniem opracowania prawnie wiąŜącego 

międzynarodowego instrumentu dotyczącego korporacji transnarodowych i innych 

przedsiębiorstw w odniesieniu do kwestii praw człowieka, 

– uwzględniając odnośne konwencje MOP, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, Ŝe partnerstwo publiczno-prywatne wykorzystuje się przede 

wszystkim jako narzędzie dostępu do rynku, deregulacji i liberalizacji usług 

publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w krajach trzecich, zwłaszcza 

krajach rozwijających się, a takŜe w celu przekierowywania oficjalnej pomocy 

rozwojowej do prywatnych przedsiębiorstw;  

B. mając na uwadze, Ŝe głównym celem współpracy rozwojowej UE powinno być 

ograniczenie i eliminacja ubóstwa poprzez promowanie zrównowaŜonego rozwoju i 

sprawiedliwości społecznej;  

1. odrzuca strategię partnerstwa publiczno-prywatnego jako mechanizmu opracowanego i 

wykorzystywanego przede wszystkim jako narzędzie dostępu do rynku, deregulacji i 

liberalizacji usług publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w krajach 

trzecich, zwłaszcza krajach rozwijających się, a takŜe w celu przekierowywania 

środków przeznaczonych na rozwój do prywatnych przedsiębiorstw;  

2. uwaŜa, Ŝe jasne ramy regulacyjne w zakresie przestrzegania i wzmocnienia praw 

socjalnych, ochrona środowiska, równość płci, szacunek dla róŜnorodności kulturowej 
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oraz istnienie solidnych i wydajnych usług publicznych to warunki, które muszą być 

spełnione, aby sektor prywatny i podmioty dokonujące bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych mogły we właściwy sposób przyczyniać się do tworzenia godziwych 

miejsc pracy, ochrony interesów ludności lokalnej i rozwoju gospodarczego; 

3. zwraca uwagę, Ŝe UE jako największy na świecie blok handlowy w szczególny sposób 

odpowiada za ograniczenie ubóstwa i zrównowaŜony rozwój;  

4. w szczególności potępia fakt, Ŝe projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

prowadzą do otwarcia sektora opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się dla 

sektora prywatnego, a to oznacza, Ŝe szczupłe fundusze publiczne zamiast wzmocnić 

system powszechnych świadczeń zdrowotnych, są wyprowadzane z systemu 

podstawowej opieki zdrowotnej, co ma katastrofalne konsekwencje, które moŜna było 

zaobserwować podczas walki z gorączką krwotoczną Ebola; 

5. podkreśla związek między partnerstwem publiczno-prywatnym a ryzykiem niemoŜności 

spłaty długów; zwraca uwagę, Ŝe partnerstwo publiczno-prywatne stanowi często 

sposób na przeniesienie ryzyka z bogatych przedsiębiorstw prywatnych na podatników 

w biednych krajach; 

6. przestrzega, Ŝe projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego uniemoŜliwiają 

osiągnięcie celu suwerenności Ŝywnościowej, poniewaŜ partnerstwo publiczno-

prywatne ma negatywny wpływ na drobnych producentów rolnych, gdyŜ wymaga od 

krajów rozwijających się zmiany polityki, tak aby umoŜliwić ekspansję agrobiznesu i 

zawłaszczanie ziemi w zamian za inwestycje; 

7. podkreśla potrzebę rygorystycznych przepisów w celu połoŜenia kresu zawłaszczaniu 

ziemi, tj. kiedy nabywanie gruntów na duŜą skalę w krajach rozwijających się prowadzi 

do łamania praw człowieka, zwłaszcza w przypadku ludności rdzennej, lub powoduje 

powaŜne szkody w środowisku naturalnym; 

8. wzywa UE do poszukiwania sposobów wzmocnienia społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw oraz do ustanowienia z myślą o tym wiąŜącego instrumentu; 

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania grupy roboczej ONZ powołanej 

z zadaniem opracowania prawnie wiąŜącego międzynarodowego instrumentu 

dotyczącego korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw w odniesieniu do 

kwestii praw człowieka, w sprawie którego w dniu 26 czerwca 2014 r. podczas swojego 

26. posiedzenia Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję; zwraca się do 

właściwych organów UE (DG ds. Handlu) o konstruktywny udział w debacie, aby w 

odpowiednim czasie udało się zawrzeć porozumienie; 

10. przypomina, Ŝe Unia Europejska ma obowiązek promowania równości płci i dbania o 

uwzględnianie aspektu płci we wszystkich swoich działaniach; apeluje o uwzględnianie 

wymiaru płci na etapie planowania i wydatkowania finansów publicznych;  

11. apeluje o większą przejrzystość w finansach, aby zwalczać korupcję i nielegalne 

przepływy finansowe, w tym równieŜ poprzez rozwój uczciwych i skutecznych 

systemów podatkowych; 
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12. wzywa państwa członkowskie do wypełnienia zobowiązania polegającego na 

przeznaczaniu 0,7% PKB na oficjalną pomoc rozwojową; 

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, Europejskiej SłuŜbie Działań Zewnętrznych, Radzie Praw Człowieka ONZ 

oraz Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. 

Or. en 

 

 

 


