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1.7.2015 A8-0182/1 

Pozmeňujúci návrh  1 
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0182/2015 
Jan Zahradil 
Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v 
krajinách mimo EÚ 
2014/2233(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A8-0182/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu k vonkajšiemu vplyvu obchodnej a investičnej 
politiky EÚ na verejno-súkromné partnerstvá v krajinách mimo EÚ 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady OSN pre ľudské práva z 25. júna 2014 zriadiť 
pracovnú skupinu na vypracovanie medzinárodného, právne záväzného nástroja 
v oblasti nadnárodných korporácií a iných obchodných podnikov z hľadiska ľudských 
práv, 

– so zreteľom na príslušné dohovory MOP, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže verejno-súkromné partnerstvá (VSP) sa v tretích krajinách, a to predovšetkým 
v rozvojových krajinách, využívajú najmä ako nástroj prístupu na trh, deregulácie, 
liberalizácie verejných služieb a verejného obstarávania a na presúvanie oficiálnej 
rozvojovej pomoci (ODA) k súkromným spoločnostiam;  

B. keďže prvotným zámerom rozvojovej spolupráce EÚ by malo byť zníženie 
a odstránenie chudoby prostredníctvom podpory udržateľného rozvoja a sociálnej 
spravodlivosti;  

1. odmieta stratégiu verejno-súkromných partnerstiev ako mechanizmus navrhnutý 
a využívaný najmä na získavanie prístupu na trh, dereguláciu, liberalizáciu verejných 
služieb a verejného obstarávania v tretích krajinách, a to predovšetkým v rozvojových 
krajinách, a na presúvanie rozvojových financií k súkromným spoločnostiam;  

2. domnieva sa, že podmienkami toho, aby súkromný sektor a priame zahraničné 
investície (FDI) vhodne prispievali k vytváraniu pracovných miest, ochrane blahobytu 
miestneho obyvateľstva a hospodárskemu rozvoju, sú jasný regulačný rámec 
pre dodržiavanie a posilňovanie sociálnych práv, ochranu životného prostredia, rodovú 
rovnosť a rešpekt pre kultúrnu rôznorodosť a existencia silných a účinných verejných 
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služieb; 

3. poznamenáva, že EÚ ako najväčší obchodný blok na svete má osobitnú zodpovednosť 
v oblastiach znižovania chudoby a udržateľného rozvoja;  

4. odsudzuje najmä skutočnosť, že projekty VSP otvárajú sektor zdravotníctva 
rozvojových krajín súkromnému sektoru, čo znamená odklon vzácnych verejných 
finančných zdrojov od primárnych zdravotníckych služieb namiesto posilňovania 
systémov všeobecného poskytovania verejných zdravotných služieb, čo má 
katastrofické dôsledky, ako sa opäť preukázalo počas zápasu s vírusom ebola; 

5. zdôrazňuje prepojenie medzi VSP a rizikom dlhovej nestability; konštatuje, že VSP 
často sú spôsobom prenosu rizika bohatých súkromných spoločností na daňovníkov 
v chudobných krajinách; 

6. varuje, že projekty verejno-súkromného partnerstva znemožňujú dosiahnuť cieľ 
potravinovej sebestačnosti, keďže poškodzujú malých poľnohospodárov tým, 
že od rozvojových krajín výmenou za investície vyžadujú zmenu ich politík s cieľom 
uľahčiť expanziu poľnohospodárskych podnikov a skupovanie pôdy; 

7. zdôrazňuje, že sú potrebné silné právne predpisy o vlastníckych právach, 
aby sa zabránilo zaberaniu pôdy, t. j. prípadom, keď má rozsiahle nadobúdanie pôdy 
v rozvojových krajinách za následok vážne porušovanie ľudských práv, a to najmä práv 
domorodého obyvateľstva, prípadne spôsobuje vážne škody na životnom prostredí; 

8. vyzýva EÚ, aby hľadala spôsoby posilňovania sociálnej zodpovednosti podnikov 
a na tento účel zriadila záväzný nástroj; 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili pracovnú skupinu OSN  zriadenú 
na vypracovanie medzinárodného, právne záväzného nástroja v oblasti nadnárodných 
korporácií a iných obchodných podnikov z hľadiska ľudských práv, o ktorej Rada OSN 
pre ľudské práva na svojej 26. schôdzi 26. júna 2014 prijala rezolúciu; vyzýva príslušné 
orgány EÚ (GR pre obchod), aby sa konštruktívne zúčastňovali na diskusii, aby z nej 
v patričnom čase úspešne vzišla zmluva; 

10. pripomína, že EÚ sa zaväzuje presadzovať rodovú rovnosť a zabezpečiť uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach; vyzýva na zahrnutie rodového 
rozmeru do plánovania a realizácie každej aktivity verejného financovania;  

11. žiada o väčšiu transparentnosť v oblasti financií s cieľom bojovať proti korupcii 
a nezákonným finančným tokom, a to aj prostredníctvom vypracovania spravodlivých 
a účinných daňových systémov; 

12. vyzýva členské štáty, aby plnili svoju povinnosť vyhradiť 0,7 % HDP na oficiálnu 
rozvojovú pomoc; 

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť, Rade Organizácie Spojených národov pre ľudské práva 
a Európskej investičnej banke. 
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