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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

για ηον ιδιωηικό ηομέα και ηην ανάπηςξη 

(2014/2205(INI)) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 208 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο» (COM(2014)0263) θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Ηνπλίνπ 2014 θαη ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2014 επί ηεο αλαθνίλσζεο,  

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Παγθφζκηα εηαηξηθή ζρέζε γηα 

ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε κεηά ην 2015» (COM(2015) 0044), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο γηα φινπο» (COM(2013) 0092) θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

25εο Ηνπλίνπ 2013 επί ηεο αλαθνίλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Αχμεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ: έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα αιιαγή» (COM(2011)0637) 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαΐνπ 2012 επί ηεο αλαθνίλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ γηα 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε (ΒΑ), πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ έθζεζε ηεο ΓΖΔΔΑ ηνπ 2014 γηα ηηο 

Παγθφζκηεο Δπελδχζεηο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε 

ηεο αλάπηπμεο κέζσ ππεχζπλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ξφινπ ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ θαη ην 

παγθφζκην πιαίζην αλάπηπμεο κεηά ην 2015
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 19εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε
4
 θαη ηδίσο ην αίηεκα πνπ δηαηππψλεηαη εθεί γηα επζπγξάκκηζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηνπο ΒΑ, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 13εο Μαξηίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη ηεο παξαγσγήο πινχηνπ γηα ηελ εμάιεηςε 

                                                 
1
 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0163. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0059. 

4
 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0196. 
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ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο ζπλδπαζκνχ κέζσλ ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο απφ ηε ζχζηαζή ηεο έσο ηα ηέιε Ηνπιίνπ ηνπ 2014 

(COM(2014)0733), 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηνπ Παξηζηνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο, ηεο 

2αο Μαξηίνπ 2005, θαη ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο Άθθξα, ηεο 4εο επηεκβξίνπ 2008,  

– έρνληαο ππφςε ηελ εηδηθή έθζεζε αξηζ. 16/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

κε ηίηιν «Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ επηρνξεγήζεσλ απφ πεξηθεξεηαθέο 

επελδπηηθέο δηεπθνιχλζεηο κε δάλεηα απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ», 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκπξαμε ηνπ Μπνπζάλ γηα απνηειεζκαηηθή αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, 

πνπ ζπκθσλήζεθε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2011
2
, θαη ηδίσο ηελ παξάγξαθν 32 πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ έρεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

ζηελ πξφνδν ηεο θαηλνηνκίαο, ζηε δεκηνπξγία πινχηνπ, εηζνδεκάησλ θαη ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ζηελ θηλεηνπνίεζε εγρψξησλ πφξσλ θαη, θαη' επέθηαζε, ζηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή δήισζε γηα ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα
3
 θαη ηελ 

εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ επεκεξία
4
 πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ θφξνπκ ηνπ 

Μπνπζάλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Private Sector Building Block), 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν ζπκπεξαζκάησλ κε ηίηιν «The future we want» (Σν κέιινλ 

πνπ ζέινπκε) ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, ζην πιαίζην ηεο 

Γηάζθεςεο Ρίν+20 ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20-

22 Ηνπλίνπ 2012
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην Παγθφζκην χκθσλν ηνπ ΟΖΔ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο: ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο θαη εηδηθέο ζπλεηζθνξέο
7
,  

– έρνληαο ππφςε ην πιαίζην επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο UNCTAD ζρεηηθά κε ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε
8
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ ηεο Αθξηθαληθήο Σξάπεδαο Αλάπηπμεο γηα ηελ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0250. 

2
 http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf. 

3
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/pdfs/hlf4_5.pdf. 

4
 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/idg_home/p4p_home. 

5
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230p

m.pdf. 
6
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. 

7
 http://www.oecd.org/corporate/mne/34873731.pdf. 

8 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_en.pdf
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αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 2013-2017, κε ηίηιν «Supporting the 

transformation of the private sector in Africa» (ηήξημε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ Αθξηθή)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηξηκεξή δήισζε αξρψλ ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Γηαθήξπμε ηεο Λίκα ηνπ UNIDO κε ηίηιν: Towards Inclusive and 

Sustainable Industrial Development (ISID) (Πξνσζψληαο ηελ αεηθφξν βηνκεραληθή 

αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο)
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ζεκαηνιφγην ηεο ΓΟΔ γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πνπ πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη ηδησηηθνί θνξείο παξνρήο εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ 

πξνζβάζηκσλ ζην επξχ θνηλφ ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο πηπρέο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία
4
,  

– έρνληαο ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ΔΔ 2011-2014 γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

(COM(2011)0681), 

– έρνληαο ππφςε ην πιαίζην αλάπηπμεο κεηά ην 2015, ζην νπνίν ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

αληηκεησπίδεηαη σο θχξηνο εθηειεζηηθφο εηαίξνο, θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηε κεηάβαζε ζηελ 

πξάζηλε νηθνλνκία, 

– έρνληαο ππφςε ηηο πξναηξεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ 

ππεχζπλε δηαρείξηζε ηεο εγγείνπ ηδηνθηεζίαο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (A8-

0043/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο ζπληζηά ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ παξαγσγή πινχηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο, θαζψο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 90% ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο αληηζηνηρεί ζην 84% ηνπ ΑΔγρΠ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), θαη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

                                                 
1 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2013-2017_-

_Private_Sector_Development_Strategy.pdf. 
2
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---

multi/documents/publication/wcms_094386.pdf. 
3 
http://www.unido.org/fileadmin/Lima_Declaration.pdf

 

4 
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=33

 

5
 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/. 
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απνηειέζεη βηψζηκε βάζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε εγρψξησλ πφξσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δηέπεηαη απφ θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ψζηε λα δηαθπιάζζεη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ην πεξηβάιινλ, θαη φηη ζπκκεηέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο καθξνπξφζεζκεο 

βειηηψζεηο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αληζφηεηαο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Αλζξψπηλεο Φηψρεηαο, ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 1,2 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

θεξδίδνπλ ιηγφηεξα απφ 1,25 δνιάξηα ΖΠΑ ηελ εκέξα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

απμαλφκελε αληζφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θηψρεηα, ζπληζηά κία απφ ηηο θπξηφηεξεο 

απεηιέο θαηά ηεο παγθφζκηαο ζηαζεξφηεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη ζαθήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ελφο ηζρπξνχ 

κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα θαη ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο: αχμεζε θαηά 1% ηεο θαηά θεθαιήλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ µκεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ηζνδπλακεί κε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαηά 

πεξίπνπ 2%
1
· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απαηηνχληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο, θαζψο εθηηκάηαη φηη νη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ρξεηάδνληαη 2,4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ επηπιένλ, αλά 

έηνο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πφξνπο πνπ δαπαλψληαη ζήκεξα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη, αιιά φρη λα ππνθαζηζηά ηε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ΟΖΔ αλαθήξπμε ην έηνο 2012 Γηεζλέο Έηνο πλεηαηξηζκψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηάξθεηαο 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο (ΑΥ)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζπλεηαηξηζηηθφο ηνκέαο δηεζλψο 

αξηζκεί ζπλνιηθά πεξί ηα 800 εθαηνκκχξηα κέιε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο θαη 

εθηηκάηαη φηη αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε φιν 

ηνλ θφζκν· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

(πΜMME), πνπ απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά φισλ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο αγνξάο, 

πθίζηαληαη κεγαιχηεξεο θαλνληζηηθέο επηβαξχλζεηο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε 

ζχγθξηζε κε απηέο ζηελ ΔΔ θαη φηη ε πιεηνλφηεηά ηνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ άηππε 

νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη απφ ηελ αζηάζεηα θαη λα κελ ηνπο 

αλαγλσξίδνληαη λνκηθή πξνζηαζία, εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο «Δπηρεηξείλ 2014», νη θησρφηεξεο ρψξεο πθίζηαληαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θαλνληζηηθέο επηβαξχλζεηο
2
·  

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εθβηνκεράληζε (ηδίσο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπηθψλ κηθξψλ θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) θαη κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο βηνκεραληψλ 

                                                 
1
  http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-

being.pdf 
2 
Όκηινο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, «Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size 

Enterprises» (Δπηρεηξείλ 2014: Καηαλφεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο), 29 Οθησβξίνπ 

2013
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(ΜΜΒ)) απνηειεί κνριφ πξνψζεζεο ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηε δηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1986 γηα ην δηθαίσκα 

ζηελ αλάπηπμε δειψλεηαη φηη ε αλάπηπμε απνηειεί ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ ελ ιφγσ δηαθήξπμε αλαιακβάλνληαη δεζκεχζεηο γηα ηελ 

πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο κε γλψκνλα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

ηε δηαζθάιηζε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, 

αηνκηθά θαη πνιηηηθά)· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη ζην πιαίζην ηεο δηαθήξπμεο 

αλαιακβάλνληαη δεζκεχζεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ), φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηελ πξφηαζε ηεο 

UNCTAD γηα επελδχζεηο ζηνπο ΒΑ (έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπλεηζθνξψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
1
), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ΑΞΔ δηέπνληαη απφ 

θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ θαηάξηηζεο γηα ην ηνπηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εηζαγσγηθνί δαζκνί ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηα θξαηηθά 

έζνδα θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ θιάδσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη νη εηζαγσγηθνί δαζκνί ζηα 

κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά πξντφληα επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ελψ παξάιιεια 

εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

απαζρνιείηαη ζηελ άηππε νηθνλνκία ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο θαη φηη ην 70% ησλ πΜΜΜΔ δελ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αθφκα θη αλ ηελ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 51 απφ ηηο 100 κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζηνλ 

θφζκν είλαη εηαηξείεο θαη φηη ζηηο 500 θνξπθαίεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο αληηζηνηρεί ην 

70% ζρεδφλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κέζε θαηά θεθαιήλ πξνζηηζέµελε αμία ηνπ µεηαπνηεηηθνχ 

ηνµέα ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ είλαη 10 θνξέο πςειφηεξε απφ εθείλε ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη 90 θνξέο πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (ΛΑΥ)
2
·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δεκνζηνλνκηθφ πεξηζψξην ησλ αλαπηπγκέλσλ θαη ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλν απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

παγθφζκησλ επελδπηψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, 

ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ εηαηξηθή 

                                                 
1
 http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2014ch4_en.pdf 

2
 http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-

being.pdf 
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θνξναπνθπγή, θαζψο νη ρψξεο απηέο βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη νη ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ ζηνλ εηαηξηθφ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηε ζπγθέληξσζε εζφδσλ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη πξαθηηθέο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ απνθπγή θνξνινγίαο απφ δηεζληθέο 

εηαηξείεο θαη απφ ηδηψηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νκάδα πςεινχ επηπέδνπ πνπ ζπκβνπιεχεη ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Ban Ki-Moon, ζρεηηθά κε ην αλαπηπμηαθφ 

ζεκαηνιφγην κεηά ην 2015, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο πξνέδξνπο δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ 250 εηαηξεηψλ (κε εηήζηα έζνδα 8 ηξηζεθαη. USD) ζε 30 ρψξεο, θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βησζηκφηεηα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη εηαηξείεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο εκπνξηθέο επθαηξίεο γηα 

βηψζηκε αλάπηπμε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζπκία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα ζπκβάιεη 

ζηε βηψζηκε αλάπηπμε παξεκπνδίδεηαη ζπρλά απφ ηελ έιιεηςε ζαθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζε ζπκπξάμεηο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη δπλεηηθφο πάξνρνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε θησρέο θνηλφηεηεο 

θαη αλζξψπνπο, κεηψλνληαο ην θφζηνο, απμάλνληαο ηηο επηινγέο, πξνζαξκφδνληαο ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ απνδεθηψλ θαη ζπκβάιινληαο ζηε 

δηάδνζε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαζθαιίζεσλ θαη πξνηχπσλ· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ειιείςεη ελφο επξέσο απνδεθηνχ νξηζκνχ, νη ζπκπξάμεηο 

δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ηδησηηθψλ θνξέσλ, δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ (ΟΚΠ), νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ελφο ακνηβαία επσθεινχο δεκφζηνπ 

ζηφρνπ κέζσ ηεο θνηλήο ρξήζεο πφξσλ θαη/ή εκπεηξνγλσκνζχλεο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί Αλαπηπμηαθήο Υξεκαηνδφηεζεο 

(EDFI), κηα νκάδα 15 δηκεξψλ νξγαληζκψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηάζεζε καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

θαη κεηαξξπζκηδφκελσλ νηθνλνκηψλ, επηδεηνχλ λα επελδχνπλ ζε εηαηξείεο κε δηαθνξεηηθά 

αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα, απφ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο παξνρήο ειεθηξηζκνχ θαη πφζηκνπ 

λεξνχ κέρξη ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ΜΜΔ θαη πξφζβαζεο κηθξψλ γεσξγηθψλ 

κνλάδσλ ζηηο αγνξέο· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ΓΗΣ απνηεινχλ ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο εδψ θαη δεθαεηίεο, θαη ηδίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηηο ΖΠΑ, φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο κέξεο καο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ρνξεγψλ, θαη φηη ηζνδπλακνχλ κε πεξίπνπ 15-20% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ζε 

ππνδνκέο· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη 2,5 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γπλαίθεο 

θαη λένη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, παξακέλνπλ απνθιεηζκέλνη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

θνηλφηεηεο θαη απφ ηνλ επίζεκν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη δελ κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ δηθή ηνπο πεξηνπζία θαη γε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ θχισλ ηεο ηάμεσο ησλ 6-9 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε φιεο 

ηηο εηζνδεκαηηθέο νκάδεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

θνηλσληθφο δηάινγνο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ηάζεο λα ππνεθπξνζσπνχληαη νη 

γπλαίθεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ· 
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Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φηαλ ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια θαη πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά, 

νη ΓΗΣ κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ καθξνπξφζεζκε ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε, λα παξαγάγνπλ θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη 

λα ελζσκαηψζνπλ εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ινγνδνζία ησλ ελ 

ιφγσ ζπκπξάμεσλ φζνλ αθνξά ηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ΓΗΣ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπγθεληξψλνληαη έσο 

ζήκεξα θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ελψ 

ην δπλακηθφ ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ πξάζηλσλ 

ηερλνινγηψλ, ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλαμηνπνίεην· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δχν ηξίηα ζρεδφλ ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηνπ 

Δηξεληθνχ (ΑΚΔ) ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρνπλ δηνρεηεπζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην επελδπηηθφ κέζν ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

Κνηνλνχ, ηεο ΔΣΔπ, έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα κνλαδηθφ αλαλεψζηκν θεθάιαην κε 

ηθαλφηεηα αλάιεςεο θηλδχλνπ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ 

κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη 45 εθαηνκκχξηα άηνκα επηδηψθνπλ εηεζίσο λα εληαρζνχλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ
1
, ελψ ην 34 % ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 41 

ρψξεο παξαδέρεηαη φηη δελ κπνξεί λα βξεη ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ρξεηάδεηαη· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα αιιαγή, ν 

ζπλδπαζκφο πφξσλ αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθφ κέζν κφριεπζεο πξφζζεησλ πφξσλ 

κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο ΔΔ κε δάλεηα ή θεθάιαηα δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ ρξεκαηνδνηψλ· ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε φηη ε εηδηθή έθζεζε 16/2014 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηρνξεγήζεσλ 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ έξγσλ πνπ εμεηάζηεθαλ δελ 

ππήξραλ επαξθείο απνδείμεηο ψζηε λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη επηρνξεγήζεηο ήηαλ 

δηθαηνινγεκέλεο, ελψ γηα νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππήξραλ ελδείμεηο φηη νη 

επελδχζεηο ζα είραλ γίλεη θαη ρσξίο ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο, κε πεξίπνπ 470 εθαηνκκχξηα ζέζεηο 

εξγαζίαο παγθνζκίσο ην 2009 θαη πεξίπνπ κηζφ δηζεθαηνκκχξην ζέζεηο εξγαζίαο 

παγθνζκίσο ην 2013
2
, παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα απαζρφιεζε θαη παξαγσγή 

πινχηνπ, θαζψο θαη γηα αμηνπξεπή θαη πςειήο εηδίθεπζεο εξγαζία· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν παγθφζκηνο πινχηνο ζπγθεληξψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηα ρέξηα κηαο κηθξήο ειίη πινπζίσλ θαη αλακέλεηαη φηη ην πινπζηφηεξν 1% ζα θαηέρεη 

πάλσ απφ ηνλ κηζφ παγθφζκην πινχην ήδε ην 2016· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δίθαηε θαη πξννδεπηηθή θνξνινγία κε θξηηήξηα επεκεξίαο θαη 

                                                 
1 
Building an employment-Oriented Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth, «Οη πξνθιήζεηο 

ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο»: έγγξαθν βάζεο ηεο ΓΟΔ ζηε δηάζθεςε πςεινχ 

επηπέδνπ ΓΟΔ-ΓΝΣ, 2010
 

2 
https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research_and_Statistics/UNIDO_IDR_2013_main_report.pdf
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θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, 

ελζαξξχλνληαο ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζε θάζε ρψξα, απφ πνιίηεο πςειφηεξσλ 

εηζνδεκάησλ ζηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε· 

Μαθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

1. αλαγλσξίδεη φηη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ, εάλ δηέπνληαη απφ 

θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην· επηδνθηκάδεη θαη ζπκκεξίδεηαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε έλαλ ηζρπξφηεξν ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία· επηθξνηεί ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάδεημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, καδί κε άιινπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαη κε θπβεξλεηηθέο αλαπηπμηαθέο νξγαλψζεηο θαη κε επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ απνθιεηζκνχο, φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ζε 

ζεκαληηθφ εηαίξν γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζην πιαίζην 

ησλ ΑΥ ηνπ ΟΖΔ, θάηη πνπ επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη δεκηνπξγία πινχηνπ 

κέζσ βηψζηκσλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, ηελ πξνψζεζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηνί, θαη λα 

αλαγλσξηζηνχλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, νη δηαθξηηνί ξφινη ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα· 

2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη ηε δξαζηήξηα ζπκκεηνρή ηεο ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

Αηδέληα 2030, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηηο πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηεο θηψρεηαο ζηηο πην 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο· ζεσξεί φηη θάζε πνιηηηθή ηεο ΔΔ πνπ 

επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε, πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνλ 

θιάδν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη· 

3. ηνλίδεη φηη νη κειινληηθέο ζπκπξάμεηο, ζην πιαίζην ηνπ ζεκαηνινγίνπ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο κε νξίδνληα ην 2030, πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ αληζνηήησλ· ππελζπκίδεη φηη ε επίζεκε αλαπηπμηαθή 

βνήζεηα (ΔΑΒ) πξέπεη λα παξακείλεη θαίξην κέζν γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

θηψρεηαο θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

θαη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε· αλαγλσξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο κφριεπζεο ησλ ηδησηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε ΔΑΒ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο θπξηφηεηαο, ηεο επζπγξάκκηζεο κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ θαη κεηά απφ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ γηα 

ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο· 

4. δεηά αχμεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνζβάζηκεο ζε φινπο, 

ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ην πφζηκν λεξφ, ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε· 

5. πηζηεχεη φηη ν ηδησηηθφο θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί φηαλ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία πγηνχο πεξηβάιινληνο γηα ηηο επελδχζεηο, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· ηνλίδεη φηη 

φιεο νη ζπκπξάμεηο θαη νη ζπκκαρίεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλψλ αμηψλ πνπ επζπγξακκίδνπλ ηνπο 
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επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ θαη ζπκκνξθψλνληαη 

πξνο ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ αλαπηπμηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα· πηζηεχεη φηη απηέο νη 

ζπκπξάμεηο θαη ζπκκαρίεο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε θνηλφ ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ρψξεο εηαίξνπο, κε γλψκνλα ηελ θνηλή αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ, ησλ επζπλψλ 

θαη ησλ θεξδψλ, λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ζαθείο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ηαθηηθά νξφζεκα θαη ζαθείο ππνρξεψζεηο ινγνδνζίαο θαη 

δηαθάλεηαο· 

6. επηδνθηκάδεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη μέλεο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ επηηάρπλζε ηεο εγρψξηαο αλάπηπμεο· ηνλίδεη επίζεο φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλνληαη νη ππεχζπλεο επελδχζεηο, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο 

αγνξέο θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο· 

7. ππνζηεξίδεη ην έξγν ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Οξγαληζκψλ Αλαπηπμηαθήο 

Υξεκαηνδφηεζεο (EDFI), ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαζέηνπλ θεθάιαηα πξνο επηρεηξήζεηο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κέζσ άκεζσλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο, αιιά θαη έκκεζα, κε 

ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε ηνπηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ζε ηδησηηθά κεηνρηθά 

θεθάιαηα αλαδπφκελσλ αγνξψλ, εζηηάδνληαο ζηηο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (πΜΜΜΔ)· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επλνήζεη απηφ ην είδνο 

πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ παξέρεη, 

θαζψο ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία· 

8. δεηεί ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξνηχπσλ δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο γηα ηηο 

εηαηξείεο ηεο ΔΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, φζνλ αθνξά ηελ 

εμαγσγή ηερλνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, γηα ηε ζπκβνιή ζηε δηαθζνξά ή γηα ελέξγεηεο θαηά ησλ 

ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο ηεο ΔΔ· 

9. ηνλίδεη φηη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο, ε εκπνξηθή, ε επελδπηηθή θαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· 

ππελζπκίδεη φηη ην άξζξν 208 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζεζπίδεη ηελ αξρή ηεο 

ζπλνρήο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεηεί νη ζηφρνη ηεο αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· δεηεί ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ εκπνξηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ απφ ηελ άπνςε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο· ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο, ζε φιεο ηηο κειινληηθέο δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ησλ 

θεθαιαίσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε απνηειεζκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ππνβνιήο αλαθνξψλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα·  

10. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα κειεηεζνχλ ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βειηησζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο, κε 

ζθνπφ λα δνζεί ψζεζε ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο 

ρψξεο πνπ γεηηνλεχνπλ κε ηελ Δπξψπε, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε, ηελ ζηήξημε θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε δηεμαγσγήο θαη δεκνζηνπνίεζεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνινγήζεσλ ησλ 
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θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θηψρεηα φηαλ πινπνηνχληαη 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα απφ θνηλνχ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· 

12. θαιεί ηελ ΔΔ λα ζπκπεξηιάβεη ηελ επίζεκε δηαβνχιεπζε κε ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα θαη έκκεζα απφ αλαπηπμηαθά 

έξγα· 

13. ππνγξακκίδεη ηελ ηεξάζηηα δπλεηηθή πξνζηηζέκελε αμία πνπ κπνξεί λα αληιήζεη ε ΔΔ 

απφ ηε ζχκπξαμή ηεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ζηελφ ζπληνληζκφ κε ζρεηηθνχο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ή νξγαληζκνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

απνδεδεηγκέλε πείξα ζηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· ηνλίδεη φηη κηα πιήξσο 

ιεηηνπξγηθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ε νπνία βαζίδεηαη ζην θξάηνο δηθαίνπ, ζπλερίδεη λα 

απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

φηη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα αληαλαθιά απηφ ην γεγνλφο·  

14. επηδνθηκάδεη ην «πιαίζην γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα Ζλσκέλα Έζλε», ην 

νπνίν ηνλίδεη φηη ε χπαξμε ελφο εχξσζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

θαη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε πξνφδνπ 

ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα· 

15. επηδνθηκάδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην θφξνπκ πςεινχ επηπέδνπ ηνπ ΟΟΑ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο· επηδνθηκάδεη, ηδίσο, ηηο πξσηνβνπιίεο ζην 

πιαίζην απηφ, πνπ αλαιήθζεθαλ ζε ζρέζε κε θαηλνηφκεο κεζφδνπο κφριεπζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ θνηλή δήισζε πνπ 

έγηλε ζην Μπνπζάλ, ην 2011, ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθήο θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο επξείαο βάζεο· 

16. επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ηεο κε ζπλδεδεκέλεο δηκεξνχο βνήζεηαο 

απμάλεηαη ζπλερψο, φκσο εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηηο ζπλερηδφκελεο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο κνξθέο ζπλδεδεκέλεο βνήζεηαο
1
· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

ηεξήζνπλ ηε δέζκεπζε πνπ αλέιαβαλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο πλαίλεζεο γηα ηελ 

Αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο πεξαηηέξσ απνζχλδεζεο ηεο βνήζεηαο, πέξαλ 

ησλ ηζρπνπζψλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ· επηζεκαίλεη ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ κηαο 

κεγαιχηεξεο κε ζπλδεδεκέλεο βνήζεηαο, πνπ ζα σθεινχζε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· δεηεί αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο βνήζεηαο («real aid») θαη βηψζηκε 

δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ/ηνπηθψλ αιπζίδσλ αμίαο· δεηεί λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ν 

ξφινο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ 

πεξηθεξεηαθψλ/ηνπηθψλ αιπζίδσλ αμίαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο «νηθεηνπνίεζεο», ηεο αλάπηπμεο εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο, ηεο πξνψζεζεο 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαζθάιηζε ηνπηθψλ 

αιπζίδσλ αμίαο· θξνλεί φηη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ησλ ζεκεξηλψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ ΔΔ· 

                                                 
1
 ActionAid (2005): ActionAid (2005): « Real Aid An Agenda for Making Aid Work », ζ. 4. 
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17. αλαγλσξίδεη νκνίσο ην δηθαίσκα φισλ ησλ ρσξψλ, ηδίσο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, λα 

επηβάιινπλ πξνζσξηλνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ γηα λα πξνιακβάλνπλ 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο ιφγσ βξαρππξφζεζκσλ θαη αζηαζψλ ηδησηηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ· δεηεί ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο 

απφ φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζπκθσλίεο, κεηαμχ άιισλ θαη ζε επίπεδν ΠΟΔ· 

18. ηνλίδεη φηη ε ΔΔ, ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο ν απνθιεηζκφο ζεκαληηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζηεξεί απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο έλα δηφινπ ακειεηέν 

πνζνζηφ ηεο αγνξάο· 

Υπνζηήξημε ηνπ ηνπηθνύ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

19. ηνλίδεη φηη νη πΜΜΜΔ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πθίζηαληαη πνιχ κεγαιχηεξεο 

θαλνληζηηθέο επηβαξχλζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ζηελ ΔΔ, φηη 

ζηεξνχληαη λνκηθήο πξνζηαζίαο θαη δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην αζηαζέο πιαίζην ηεο άηππεο νηθνλνκίαο· ηνλίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε ζεκαζία ησλ 

θηεκαηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηνπ ηνπηθνχ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηνπο 

άιινπο ρνξεγνχο θαη ηνπο αλαπηπμηαθνχο νξγαληζκνχο λα απμήζνπλ ηελ ζηήξημή ηνπο γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔ· 

20. θαιεί ηελ ΔΔ λα πξνσζήζεη εζληθέο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο, ελζαξξχλνληαο ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πιαίζην 

αλάπηπμεο πνπ ζα εζηηάδεη ζηνπο εγρψξηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ΜΜΔ θαη ηηο πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηδίσο ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο, δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ· 

21. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα απμεζεί ε ζηήξημε ηεο ζχλαςεο εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ ηνπο 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

κεραληζκψλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε ηεο ζσζηήο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο επλντθνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ· επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα δηεπθνιπλζεί ε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη θνξνινγηθψλ δηνηθήζεσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηθαλψλ γηα 

απνηειεζκαηηθή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

πφξσλ·  δεηεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ λα εηζαγάγνπλ κηα ξήηξα ιήμεο 

ηζρχνο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηηηψλ κέηξσλ· επηζεκαίλεη φηη ε λνκνζεζία πξέπεη λα 

ππφθεηηαη ζε εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ην ελδερφκελν 

αξλεηηθψλ πνζνζηψλ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ή απεηιψλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά 

πξφηππα· 

22. θαιεί ηελ ΔΔ λα εληζρχζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ 

θηλεηνπνίεζε εγρψξησλ πφξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο δηαθζνξάο 

θαη ησλ παξάλνκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ θαη, ηδίσο, λα βνεζήζεη ηηο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο θαη ηηο πιένλ επάισηεο ρψξεο λα νηθνδνκήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνπο θαη 

ζηαζεξνχο θξαηηθνχο ζεζκνχο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ αλάπηπμε δίθαησλ θαη 
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απνηειεζκαηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ· θαιεί, ζηελ θαηεχζπλζε απηήλ, ηελ ΔΔ λα 

αλαβαζκίζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημή ηεο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα αλψηεξν επίπεδν δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο· δεηεί απφ ηελ 

ΔΔ, ηα θξάηε κέιε ηεο, θαζψο θαη απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο αλεπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ ζπλππέγξαςαλ ηε χκπξαμε ηνπ Μπνπζάλ, ηνπ 2011, γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, λα ηεξήζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα 

εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ παξάλνκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ· 

23. δεηεί απφ ηελ ΓΓ DEVCO (Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓ Αλάπηπμεο, λα αλαπαξαγάγεη ηηο δνκέο πεξηθεξεηαθήο ζηήξημεο γηα 

ηηο ΜΜΔ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαηά ην πξφηππν ηνπ δηθηχνπ Enterprise Europe, 

πξνθεηκέλνπ λα ηηο βνεζήζεη λα λνκηκνπνηεζνχλ, λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε θεθάιαηα, λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη λα ππεξβνχλ 

ηα λνκηθά πξνζθφκκαηα, εληζρχνληαο ηδίσο ηηο ελδηάκεζεο νξγαλψζεηο εθπξνζψπεζήο 

ηνπο· ππνγξακκίδεη φηη ηέηνηνπ είδνπο δνκέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηε δξνκνιφγεζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δηάθνξνπο ηνκείο, απφ ηελ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έσο ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηα πξνγξάκκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ πφξσλ· 

24. επαλαιακβάλεη φηη ε ΔΔ έρεη ηελ επζχλε λα ππνζηεξίμεη έλα δίθαην παγθφζκην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζέζπηζε πξαγκαηηθά ππνρξεσηηθψλ 

απαηηήζεσλ δεκφζησλ δειψζεσλ αλά ρψξα γηα ηηο δηεζληθέο εηαηξείεο, ηε ζέζπηζε 

δεκφζησλ κεηξψσλ ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ησλ εηαηξεηψλ, ησλ θαηαπηζηεπκάησλ 

θαη παξφκνησλ λνκηθψλ νληνηήησλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο απηφκαηεο αληαιιαγήο 

θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ δηθαησκάησλ, κε 

ηελ παξάιιειε δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσληψλ θνξνιφγεζεο θαη επελδχζεσλ κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· θξίλεη επίζεο φηη νη θνξείο αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζα 

πξέπεη λα επελδχνπλ κφλν ζε εηαηξείεο θαη επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζπκθσλνχλ λα 

δεκνζηνπνηνχλ ηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπο θαη λα ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο ζε θάζε ρψξα· 

25. ππελζπκίδεη φηη ηα δαζκνινγηθά θαζεζηψηα απνηεινχλ νπζηψδεο ζηνηρείν ελφο 

θαλνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηελ επλντθή γηα ηνπο θησρνχο αλάπηπμε 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· ζεκεηψλεη σζηφζν κε αλεζπρία 

φηη ε κείσζε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ ησλ 

ρσξψλ ΑΚΔ ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ νηθνλνκηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ (ΟΔ), κε 

ηελ παξάιιειε θαηάξγεζε φισλ ησλ δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο ηεο ΔΔ, ζα κείσλε 

ζεκαληηθά ηα δαζκνινγηθά έζνδα θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζα επέθεξε κέρξη θαη 

15-20 % κείσζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ· θαιεί ηελ ΔΔ λα ξπζκίζεη ηελ εκπνξηθή ηεο 

πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε· 

26. επηθξνηεί ην θνλδχιην ηεο ΔΣΔπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ, χςνπο 

500 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ζην πιαίζην ηνπ επελδπηηθνχ κέζνπ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

Κνηνλνχ, πνπ επηηξέπεη ζηελ ΔΣΔπ λα εληείλεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ζε πην επηθίλδπλνπο ηνκείο θαη ζε πην δχζθνια πεξηβάιινληα· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα 
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ηηο πεξηθνπέο ζην δαλεηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ Αζία· ηνλίδεη φηη φιεο νη 

επελδχζεηο ηεο ΔΣΔπ, ζην πιαίζην ηνπ επελδπηηθνχ κέζνπ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Κνηνλνχ, 

ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο ηεο θάζε ρψξαο, 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο νηθεηνπνίεζεο· 

27. ππνγξακκίδεη φηη ζε επάισηεο ρψξεο θαη κεηαζπγθξνπζηαθά έζλε, νη θξαγκνί ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη κεγαιχηεξνη απφ νπνπδήπνηε αιινχ θαη απαηηείηαη 

κηα θαιχηεξα ζηνρνζεηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη 

ηελ εμάιεηςε ησλ αζθπθηηθψλ θαη παξσρεκέλσλ θαλνληζκψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ησλ 

ιεζηξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηνπ πςεινχ επηπέδνπ δηαθζνξάο· ζην πιαίζην απηφ, 

ζπληζηά ζηελ Δπηηξνπή λα δηεμάγεη δηάινγν κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε βαζηά δπζπηζηία 

κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ θαιιηεξγήζεθε ζην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ ιφγσ θεξδνζθνπηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, επλνηνθξαηίαο θαη έιιεηςεο λνκηκφηεηαο· 

28. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη λα ζεζπίζνπλ 

ππνζηεξηθηηθνχο κεραληζκνχο γηα γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο· ηνλίδεη φηη, σο πξνο ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή έληαμε ησλ γπλαηθψλ, ε εκπεηξία απνδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

πξνζέγγηζεο πνπ έρεη σο βάζε ηελ απνηακίεπζε· ζπληζηά ηελ εθαξκνγή κηαο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα 

ζπκπξάμεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηηο γπλαίθεο, ηνπο λένπο θαη ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο θαη κε δίθηπα 

επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ κε ζηφρν ηηο γπλαίθεο· δεηεί λα απμεζεί ε ζηήξημε πξνο ηηο 

ηνπηθέο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θεξδίζνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα· ζπληζηά λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

νηθνλνκηθήο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ζεκεηψλεη φηη, ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ, ην 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζα απμαλφηαλ ζεκαληηθά αλ νη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ θαηά ην 

ίδην πνζνζηφ κε ηνπο άλδξεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ· 

Γξαζηεξηνπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ θαη ηνπ δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθνύ ηνκέα γηα ηελ 

επίηεπμε βηώζηκεο αλάπηπμεο 

29. ππνγξακκίδεη φηη νη δπλαηφηεηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε καθξνπξφζεζκε 

βηψζηκε αλάπηπμε δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηε ζχζηαζε ηνπηθψλ αιπζίδσλ 

αμίαο θαη δηαχισλ δηαλνκήο, πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο θαη ησλ αληζνηήησλ, ζηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ 

ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, ζηελ ελίζρπζε ηεο απήρεζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε δηαζέζηκα ζην εκπφξην θαη 

πξνζηηά πξντφληα, ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο· δεηεί νη επξσπατθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεκέλσλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ, φπσο ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, κεηαμχ 

άιισλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επελδπηέο, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ζην πιαίζην ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ ηνπο 
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ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· 

30. ηνλίδεη φηη ν θνηλσληθφο δηάινγνο είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε· ηνλίδεη ηελ επζχλε ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα ζηεξίμνπλ ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ ηδησηψλ 

εξγνδνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, σο κέζνπ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο· ζπγθεθξηκέλα, θαιεί ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν θνηλσληθφο δηάινγνο επεθηείλεηαη ζε δψλεο 

θαηεξγαζίαο πξντφλησλ πξνο εμαγσγή (ΔΡΕ) θαη βηνκεραληθέο ζπζπεηξψζεηο· 

31. ηνλίδεη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, θαη ηδίσο νη ηνπηθέο ΜΜΔ, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

δηάινγν πνιηηηθήο απφ θνηλνχ κε φινπο ηνπο αλαπηπμηαθνχο εηαίξνπο, γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα· ζην πιαίζην απηφ, επηζεκαίλεη ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηεο ΔΔ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο σο φρεκα γηα 

ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαιφγνπ· ππνγξακκίδεη ηνλ ζεηηθφ θαη θαηαιπηηθφ ξφιν ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα εληζρχνπλ ηηο θνηλφηεηεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πεγψλ 

εηζνδήκαηνο· ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη φηη εξγαδφκελνη έρνπλ ηδξχζεη ζπλεηαηξηζκνχο 

θαη ελψζεηο θνηλψλ ππεξεζηψλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απηναπαζρφιεζή ηνπο ζηελ 

άηππε νηθνλνκία, ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη απνηακηεπηηθνί θαη πηζησηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί παξέρνπλ πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε πνιιέο 

θνηλφηεηεο, θαη ρξεκαηνδνηνχλ ηε δεκηνπξγία κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ· 

αλαγλσξίδεη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη θνξείο, φπσο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαλψζεηο δίθαηνπ εκπνξίνπ, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αξρέο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαγλσξίζεη ηηο ελ ιφγσ 

πξνζπάζεηεο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε· 

32. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμεη ηελ πξφηαζε ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα ππνζηήξημε ηεο ζέζπηζεο δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνληαη σο έλαο απφ ηνπο λένπο πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε· 

33. θαιεί ηελ ΔΔ λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δνκψλ, ησλ δηθηχσλ θαη 

ησλ νξγαληζκψλ ησλ εγρψξησλ θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηδίσο ησλ πΜΜΜΔ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ξφιν ηνπο θαηά ηε ράξαμε εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο· 

34. ηνλίδεη φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ε έιιεηςε έξγσλ κε δπλαηφηεηα 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ιφγσ αλεπαξθψλ λνκνζεηηθψλ, ζεζκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 

πιαηζίσλ θαη ηθαλνηήησλ επηβνιήο, θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο πφξσλ γηα ηνλ επελδπηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ· δεηεί ηελ αχμεζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

πξνο ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΓΗΣ θαη λα δεηνχλ 

ηελ νηθεηνπνίεζή ηνπο θαηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηνπ ηδησηηθνχ 
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ηνκέα γηα πξφβιεςε ηεο απφδνζεο καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ, θαζψο, αλάινγα κε 

ηνπο κεηφρνπο ηνπ, ζα κπνξνχζε λα ζηεξείηαη ηε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή πνπ 

απαηηείηαη γηα απνδφζεηο ζε θνηλσληθνχο ηνκείο νη νπνίνη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε· 

35. ηνλίδεη φηη ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζηηο ππνδνκέο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά, απφ 18 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην 1990 ζε 150 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ΖΠΑ ην 2013· δεηεί ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο ηάζεο ζην πιαίζην απηφ, 

επηζεκαίλνληαο φηη ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε ππνδνκέο απνηειεί βαζηθφ θξαγκφ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ππνλνκεχνληαο ηελ απφδνζε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο· 

36. ηνλίδεη ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ησλ ΓΗΣ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, βάζεη ελφο ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ δηθαησκάησλ εγγείνπ ηδηνθηεζίαο, κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο αξπαγήο γαηψλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε απμεκέλεο θαη απνδνηηθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο· επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο 

φηη, ην 2014, ηέζεθε ζε εθαξκνγή πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο γεο ζηηο αθξηθαληθέο ρψξεο· ζπληζηά ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ θαη ησλ 

αληηπξνζσπεηψλ ηεο κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, θαζψο θαη κε ηελ ΔΣΔπ, ην 

Γηεζλέο ηακείν αγξνηηθήο αλάπηπμεο (IFAD) θαη άιινπο παξφκνηνπο θνξείο, φζνλ αθνξά 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε αγνξαθεληξηθψλ ιχζεσλ ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο γεσξγίαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζέζπηζεο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ν απνθιεηζκφο θησρψλ απνκαθξπζκέλσλ πιεζπζκψλ θαη 

γεσξγψλ κε θαιιηέξγεηεο πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθφ εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ ή είλαη απίζαλν 

λα ελδηαθέξνπλ εηαίξνπο βηνκεραληθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ· ηνλίδεη φηη νη 

δηαζθαιίζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

θηλδχλσλ, δηαβνχιεπζε κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ επεξεαδφκελσλ θνηλνηήησλ, 

κε ηελ ειεχζεξε, εθ ησλ πξνηέξσλ θαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο ζπλαίλεζή ηνπο φζνλ αθνξά 

ην ζρεηηθφ έξγν, θαη λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ελ ιφγσ θνηλνηήησλ, φπνηε ηελ ρξεηαζηνχλ· 

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ζπλνδεχνπλ ηα έξγα κε δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ απνδεηθλχνληαη 

επηβιαβείο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ· 

37. ηνλίδεη επίζεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΓΗΣ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξπαγήο γαηψλ, θαη νη νπνίνη πξέπεη λα απνηξαπνχλ· ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο εζηίαζεο ηεο βνήζεηαο ζε γεσξγνχο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηδίσο ζε γπλαίθεο· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλδέεη ηηο ΓΗΣ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

επξσπατθά θνλδχιηα, κε νινθιεξσκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κηθξνθαιιηεξγεηψλ, ησλ θηελνηξφθσλ θαη άιισλ επάισησλ ρξεζηψλ γεο απφ 

ελδερφκελε απψιεηα πξφζβαζεο ζηε γε ή ην λεξφ· ηνλίδεη φηη νη δηαζθαιίζεηο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ εθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ππνρξεσηηθή 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ επεξεαδφκελσλ θνηλνηήησλ, ησλ 

νπνίσλ ε ειεχζεξε, εθ ησλ πξνηέξσλ θαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο ζπλαίλεζε απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ, θαη λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ελ ιφγσ 

θνηλνηήησλ, φπνηε ηελ ρξεηαζηνχλ·  ζπληζηά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ έξγσλ ζην πιαίζην 

ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο G8 κε ηνλ ηίηιν «Νέα ζπκκαρία» κε πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο γεσξγηθήο αλάπηπμεο ηεο Αθξηθήο (CAADP)· ηνλίδεη φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληηζηαζκίζεηο πξέπεη λα απνηεινχλ δεζκεπηηθέο 
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ππνρξεψζεηο θαη φηη ζα πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ελαιιαθηηθά αλαπηπμηαθά 

ζρέδηα· 

38. ζπληζηά ζηελ ΔΔ λα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη, θαηά ηξφπν βηψζηκν, έξγα αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη έξγα πξάζηλεο ελέξγεηαο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηδίσο ζε 

απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο· επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ ηεο ΔΣΔπ είλαη νη επελδχζεηο ζηελ 

ελέξγεηα, πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο σο ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Αθξηθή· αλακέλεη θαηλνηφκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ηε ζηήξημε 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη 

ηελ πξφζβαζε ζηελ ελέξγεηα· ελζαξξχλεη επίζεο ηελ ΔΣΔπ θαη ηνπο Δπξσπατθνχο 

Οξγαληζκνχο Αλαπηπμηαθήο Υξεκαηνδφηεζεο λα ρξεκαηνδνηνχλ επελδπηηθά έξγα γηα 

ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε απηήλ ζηελ Αθξηθή, 

ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο-

πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο (UNFCCC)· ππελζπκίδεη φηη 

πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε απνθεληξσκέλα ελεξγεηαθά έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ηα νπνία είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη απηφλνκσλ δηθηχσλ, νχησο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ ελέξγεηα θαη παξάιιεια λα 

απνηξέπνληαη νη ελδερφκελα αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ελεξγεηαθήο ππνδνκήο κεγάιεο θιίκαθαο· 

39. θαιεί ηελ ΔΔ λα αλαπηχμεη έλα ηζρπξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη 

λα ζπκβάιιεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πξνψζεζε καθξνπξφζεζκσλ ζπκβαηηθψλ ΓΗΣ· δεηεί 

απφ ηελ ΔΔ ηελ πξνψζεζε ΓΗΣ κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο άιιεο 

ιηγφηεξν δαπαλεξέο θαη επηζθαιείο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο, βάζεη ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο· θαιεί ηελ ΔΔ λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθέο 

πνιηηηθέο δηαζθάιηζεο γηα ηα έξγα ΓΗΣ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ·  

40. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί φζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε 

πφξσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηα θάξκαθα, θαζψο θαη γηα ηελ πξννπηηθή απμαλφκελεο 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· 

ζπληζηά ζηελ ΔΔ λα αλαιάβεη ξφιν δηακεζνιαβεηή γηα ηελ εμεχξεζε δπλαηνηήησλ 

ζπλεξγαζίαο, πέξαλ ηεο πξφζβαζεο ζε θάξκαθα, θαηά ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· 

ηνλίδεη φηη ε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κηθξψλ θαη 

κεζαίσλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα εληζρπζεί φρη κφλν κε ρξεκαηνδνηηθά κέζα, 

αιιά θαη κε ηε κεηαθνξά ηερλνινγία, ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηε δηαηεξήζηκε 

αλάπηπμε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο· 

41. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο πθηζηάκελεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη λα ζηεξίμεη ΓΗΣ πνπ 

εκπιέθνπλ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, φπσο ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, θέληξα 

εθπαίδεπζεο θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ επθαηξίεο 

θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα είλαη ζρεηηθέο κε ηελ αγνξά· ελζαξξχλεη ηε 
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δεκηνπξγία ηδξπκάησλ δηπιήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, φπνπ νη λένη πνπ ζα 

παξαθνινπζνχλ έλα επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα καζεηείαο κε έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο 

πηπρέο ηνπ επαγγέικαηνο, ζα κπνξνχλ επίζεο λα παξαθνινπζνχλ ζεσξεηηθέο δηαιέμεηο ζε 

εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο·  

42. ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θξαηηθψλ δνκψλ σο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

πξέπεη λα εληζρπζεί, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε βηψζηκε αλάπηπμε·  

Αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

43. ηνλίδεη φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απαηηεί κηα επέιηθηε πξνζέγγηζε, 

πξνζαξκνζκέλε φρη κφλν ζηε βάζε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ζηε 

βάζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ηνπηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη επελδχζεηο· ζπληζηά ηελ πηνζέηεζε δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο φζνλ 

αθνξά ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο θαη ηηο αζηαζείο ρψξεο· ζεκεηψλεη φηη νη επελδχζεηο θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ ΒΑ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ· θαιεί ηνπο ρνξεγνχο λα παξέρνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βνήζεηαο ζηηο ΛΑΥ κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ· 

44. επηθξνηεί ηα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη ηελ αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή άκεζεο ζηήξημεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· 

δεηεί ηε δηακφξθσζε ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη φιεο ηηο 

ζπκπξάμεηο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο δεηθηψλ αλαθνξάο φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ελέξγεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ή ζηξαηεγηθέο γηα 

πξφζβαζε κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, γπλαηθψλ θαη λέσλ ζε πηζηψζεηο θαη έληαμή ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο αξρέο ηεο αλαπηπμηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο 

θαη ησλ αληζνηήησλ· είλαη ηεο άπνςεο φηη ε φπνηα απφθαζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ΓΗΣ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κέζσ ζπλδπαζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζε κηα δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ησλ κεραληζκψλ απηψλ απφ ηελ άπνςε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, ηε ινγνδνζία θαη ηε δηαθάλεηα, θαη ζηα 

δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο· 

45. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη δελ παξέρνληαη πάληνηε εγγπήζεηο γηα ηελ 

εχζηνρε δηάζεζε δεκνζίσλ θνλδπιίσλ· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ κεηξήζηκνη 

δείθηεο απφδνζεο θαη κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο θαηά ηελ 

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ησλ έξγσλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη νη ελ ιφγσ 

επελδχζεηο ζέβνληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

πξφηππα θαη ηε δηαθάλεηα, ελψ δηαζθαιίδεηαη παξάιιεια φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

θαηαβάιιεη ην κεξίδην θφξσλ πνπ ηνπ αλαινγεί· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

θηλδχλνπ, ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

επελδχζεσλ· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ηππηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ 

ξφινπ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαζθάιηζε 

πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή 

πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ απνδεκίσζε γηα ηα ζχκαηα αζέκηησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ ζηελ αλαπηπζζφκελε ρψξα φπνπ πινπνηείηαη αλαπηπμηαθφ έξγν· 

46. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
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ζπκκεηέρνπλ ζε αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο ΒΑ θαη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο· ππνζηεξίδεη ζεξκά ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη εθηελή δηάδνζε θαη εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ηεο ΔΔ, θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνιηηηθήο θαη 

λνκνζεηηθά κέηξα γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ ΟΖΔ, κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε· ηνλίδεη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ επίπεδν δηαθάλεηαο ζχκθσλν κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή επεκεξία ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζπλεξγαδφκελεο κε ηηο 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ)· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα θαηαξηίζνπλ ηα 

θξάηε κέιε εζληθά ζρέδηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηδίσο ησλ θαηεπζπληεξίσλ 

γξακκψλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηε δένπζα επηκέιεηα φζνλ αθνξά ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ 

αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ κε νξπθηά απφ πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ ζπγθξνχζεηο θαη 

πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ· 

47. ηνλίδεη φηη ε εκπνξηθή θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζέβνληαη ηα πεξηζψξηα 

άζθεζεο πνιηηηθήο θαη ράξαμεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαη 

ηδίσο ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, νχησο ψζηε λα δηαηεξεζνχλ βαζηθνί 

εηζαγσγηθνί δαζκνί, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, θαη λα πξναρζνχλ ε δεκηνπξγία εηδηθεπκέλσλ θαη 

αμηνπξεπψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ βηνκεραληψλ κεηαπνίεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ πηζαλνχο παξάγνληεο 

εμαζθάιηζεο πςειφηεξεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαβάζκηζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα 

θξάηε κέιε ηεο λα πξνσζήζνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζα πιεξψλνπλ θφξνπο ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα 

θέξδε ηνπο θαη λα πξναρζεί ε απνηειεζκαηηθή ππνβνιή αλαθνξψλ αλά ρψξα απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ηθαλφηεηεο θηλεηνπνίεζεο εγρψξησλ 

πφξσλ θαη ηνλ δίθαην αληαγσληζκφ· 

48. ελζαξξχλεη ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ελφο δηεζλνχο 

λνκηθά δεζκεπηηθνχ κέζνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο δηεζληθέο εηαηξείεο θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο απηφ ζα απνζαθελίδεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ δηεζληθψλ εηαηξεηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αιιά 

θαη ησλ εηαηξεηψλ έλαληη ησλ θξαηψλ, θαη ζα πξνβιέπεη ηελ πξνζθνξά απνηειεζκαηηθψλ 

έλδηθσλ κέζσλ γηα ηα ζχκαηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εζληθά δηθαζηήξηα είλαη ζαθέο φηη 

δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά δηψμεηο ζε βάξνο ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ· 

49. επηθξνηεί ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο φηη ππάξρεη αλάγθε πξνψζεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αμφλσλ ηνπ ζεκαηνινγίνπ ηεο ΓΟΔ γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία, σο κέζνπ αληηκεηψπηζεο 

ηεο αληζφηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηδίσο ησλ πην πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

αλζξψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία· ηνλίδεη φηη νη εηαηξείεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δίθαηε 

κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλζήθεο αζθαινχο θαη πγηεηλήο εξγαζίαο, θνηλσληθή 
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πξνζηαζία θαη θνηλσληθφ δηάινγν, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα κηα επνηθνδνκεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγνιάβσλ· 

Η κειινληηθή πνξεία: ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ ώζηε ν ηδησηηθόο ηνκέαο λα 

θαηαζηεί βηώζηκνο εηαίξνο ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

50. θαιεί ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο λα θαηαξηίζνπλ έλα ζαθέο θαη 

δνκεκέλν πιαίζην πνπ ζα πξνσζεί ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία θαη ζα δηέπεη ηηο 

ζπκπξάμεηο θαη ηηο ζπκκαρίεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη 

ηνλίδεη φηη, παξάιιεια κε ηνλ εληζρπκέλν ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, είλαη ζεκαληηθή ε 

αλάπηπμε θαηάιιεισλ εγγπήζεσλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ· 

51. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ κηα ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επζπγξάκκηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· 

52. δεηεί ηε ζέζπηζε πνιπκεξψλ ηνκεαθψλ βεκάησλ δηαιφγνπ, ζε επίπεδν ΔΔ, πνπ ζα 

θέξλνπλ ζε επαθή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ΜΚΟ, 

δεμακελέο ζθέςεο, ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, ρνξεγνχο, ζπλεηαηξηζηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη επηθπιάμεηο 

θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ αθνχζηα ζηηο θνηλέο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο· επηζεκαίλεη ελ 

πξνθεηκέλσ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηεο ΔΔ ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο σο 

ζπληνληζηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ απηψλ· επηζεκαίλεη φηη ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

ελίζρπζε πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ. φπσο ην Φφξνπκ Πνιηηηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε, 

απνηειεί έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε·  

53. ζεκεηψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα 

απνδεηθλχεη κε ζαθήλεηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή θαη αλαπηπμηαθή πξνζζεηηθφηεηα ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ηεο ΔΔ, φζνλ αθνξά ηα έξγα ζπλδπαζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο· επηθξνηεί 

ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπλδπαζκνχ πφξσλ γηα 

λα ζπκπεξηιάβεη ηνκείο πέξαλ ησλ ππνδνκψλ, φπσο ε βηψζηκε γεσξγία, νη θνηλσληθνί 

ηνκείο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα, φηαλ κπνξεί λα απνδεηθλχεη πσο 

απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν· ηνλίδεη εληνχηνηο φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ πφξσλ 

πξέπεη λα ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο αλαπηπμηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο 

είλαη ε θπξηφηεηα, ε ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα, θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφνδν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ΒΑ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη θαηάιιεια ηνλ κεραληζκφ 

ζπλδπαζκνχ δαλείσλ θαη επηρνξεγήζεσλ θαη λα εληζρχζεη ηηο δηνηθεηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ έξγσλ ζπλδπαζκνχ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο δνκήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο πιαηθφξκαο ζπλδπαζκνχ πφξσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

κεραληζκψλ ζπλδπαζκνχ πφξσλ, κε ηελ θαηάιιειε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ 

εηαίξσλ, ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

ελψζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηα θξηηήξηα γηα 

ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπο, θαη λα πξνζδηνξίδεη 

ιεπηνκεξψο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ζπλδπαζκνχ πφξσλ ζε θάζε έξγν· 



 

PE541.481v02-00 22/42 RR\1087791EL.doc 

EL 

54. δεηεί ηελ επέθηαζε ηεο ηξέρνπζαο εληνιήο εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο ΔΣΔπ, πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο ζηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη πην ελεξγφ ξφιν ζηε λέα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ πφξσλ, ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα· δεηεί επίζεο λα εμαζθαιηζηεί πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη 

ινγνδνζία ζηηο ζπκπξάμεηο θαη ζηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΣΔπ· ππελζπκίδεη φηη νη 

πξάμεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ε ΔΣΔπ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

κέζσ ησλ εγγπήζεσλ ηεο Έλσζεο πξνο ηελ ΔΣΔπ, πξέπεη λα έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηε κείσζε θαη, καθξνπξφζεζκα, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο· θαιεί ηελ ΔΣΔπ θαη άιινπο 

θνξείο αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη 

εηαηξείεο πνπ ιακβάλνπλ ηε ζηήξημή ηνπο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θνξνδηαθπγή· 

55. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη νη ζπκπξάμεηο θαη ηα δάλεηα πξνο ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζε ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ζε επάισηα θξάηε ζρεηίδνληαη κε άκεζεο 

επηδνηήζεηο πξνο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη επζπγξακκίδνληαη κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ, θαη πξνάγνπλ πνιπζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ· 

56. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ δηαζέηνπλ 

θαηαξηηζκέλν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπκπξάμεσλ κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα· επηζεκαίλεη 

φηη ε δέζκεπζε γηα ηελ επίζπεπζε ηεο ζπζηέγαζεο ησλ γξαθείσλ ηεο ΔΣΔπ ζηηο 

αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ απνηειεί βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε· δεηεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή λα εθαξκφζεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, 

θαζψο νη πξεζβείεο ηνπο απνηεινχλ ζπρλά ην πξψην ζεκείν επαθήο γηα παξάγνληεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα· 

57. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ηελ πξνψζεζε πεξηζζφηεξεο 

θαη ζεηηθφηεξεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αμηνπνηψληαο ηελ πνιηηηθή 

βαξχηεηά ηεο θαη δηεξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο δηαιφγνπ κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

εηαίξσλ θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο· ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ηα έγγξαθα ζηξαηεγηθήο αλά 

ρψξα, ηα εζληθά ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε δεκνζηνλνκηθή ζηήξημε ελδέρεηαη λα 

απνηεινχλ ηα πιένλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο ρψξεο εηαίξνπο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εγρψξηαο 

εθβηνκεράληζεο· ζπληζηά ζηελ ΔΔ λα εγθξίλεη ην πξφγξακκα δξάζεο «Δπελδχνληαο 

ζηνπο ΒΑ» ηεο UNCTAD· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ν ζρεδηαζκφο, ε δφκεζε 

θαη ε εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ παξακέλεη έλα δχζθνιν θαη πεξίπινθν εγρείξεκα θαη φηη ε 

επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη επίζεο απφ ην επλντθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη· 

58. ηνλίδεη φηη ε επζχλε ηεο αλάιεςεο απνηειεζκαηηθήο θνηλήο δξάζεο δελ ελαπφθεηηαη κφλν 

ζηνπο ρνξεγνχο θαη ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

ρσξψλ εηαίξσλ· θαιεί ηελ ΔΔ λα εξγαζηεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ 

εηαίξσλ λα αμηνινγνχλ πφηε είλαη ζθφπηκν λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ΓΗΣ· ηνλίδεη φηη ε 

ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ην θξάηνο δηθαίνπ, ε χπαξμε ελφο πιαηζίνπ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, ηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε δηαρείξηζε ησλ 



 

RR\1087791EL.doc 23/42 PE541.481v02-00 

 EL 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηηο επελδχζεηο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα· 

59. δεηεί λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ρνξεγψλ θαη 

ζηνλ θνηλφ πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε κεηξήζηκεο πξνφδνπ θαη 

αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ, κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηεζεί ν αληίθηππνο ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη λα δηαζθαιηζηεί πιήξεο ινγνδνζία γηα ηηο 

αλαπηπμηαθέο δαπάλεο· 

60. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζηελ Δπηηξνπή, ζην 

πκβνχιην, ζηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο/ Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα 

ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηε ΓΖΔΔΑ, ζηνλ UNIDO θαη ζηελ νκάδα πςεινχ επηπέδνπ γηα ην 

ζεκαηνιφγην κεηά ην 2015. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

ην πιαίζην ηεο επαλαμηνιφγεζεο ησλ δεζκεχζεψλ καο ζην εμσηεξηθφ, εληείλνληαη νη 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε. Παξά ηα πνιπάξηζκα 

θαη αδηακθηζβήηεηα επηηεχγκαηα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, εθηηκάηαη φηη νη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ρξεηάδνληαη 2,4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ επηπιένλ αλά έηνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο πφξνπο πνπ δαπαλψληαη ζήκεξα – θαη νη ήδε επηβαξπκέλνη 

θνξνινγνχκελνη είλαη απίζαλν λα πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ απηφ ην πξφζζεην βάξνο. Όζα 

κεηνλεθηήκαηα θη αλ παξνπζηάδνπλ νη ζπκπξάμεηο ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ εληζρχζεσλ, απηή 

ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη νχηε έλα ζεκαληηθφ αλαπηπμηαθφ έξγν ζηνλ θφζκν πνπ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηδησηψλ επελδπηψλ. Πξάγκαηη, ε νκάδα πςεινχ 

επηπέδνπ πνπ ζπκβνπιεχεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Ban Ki-moon, 

ζρεηηθά κε ην αλαπηπμηαθφ ζεκαηνιφγην κεηά ην 2015, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο 

πξνέδξνπο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 250 εηαηξεηψλ ζε 30 ρψξεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε βησζηκφηεηα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ νη εκπνξηθέο επθαηξίεο γηα βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

Γηαηί ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα είλαη δσηηθή γηα ηελ αλάπηπμε; 

 

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα δηεπξπλφκελε παγθφζκηα κεζαία ηάμε, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απνηειείηαη 

απφ 5 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κέρξη ην 2030, ε νπνία ζα απαηηεί ζεκαληηθά πςειφηεξα 

επίπεδα θαηαλάισζεο. Ζ δήηεζε γηα ηξφθηκα, λεξφ θαη ελέξγεηα πξνβιέπεηαη λα απμεζεί 

θαηά 50%, 40% θαη 30% αληίζηνηρα κέρξη ην 2030. Ζ δεκηνπξγία θνηλψλ αμηψλ 

αληηκεησπίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θιάδν σο ν δξφκνο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επηηπρία θαη φρη σο θηιαλζξσπία. Δθηηκάηαη φηη νη επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε έξγα 

ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο ηζρχνο θαη ησλ κεηαθνξψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ζπλήζσο απνθέξνπλ πςειά δηςήθηα πνζνζηά απφδνζεο. 

 

Υπνζηήξημε ηνπ ηνπηθνύ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

 

Οη ΜΜΔ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πθίζηαληαη πνιχ κεγαιχηεξεο θαλνληζηηθέο 

επηβαξχλζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ΜΜΔ ζηελ ΔΔ, ζπρλά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

άηππεο νηθνλνκίαο θαη ζηεξνχληαη λνκηθήο πξνζηαζίαο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο «Δπηρεηξείλ 2014», νη θησρφηεξεο ρψξεο πθίζηαληαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θαλνληζηηθέο επηβαξχλζεηο.
1
 Ζ δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ πεξηβάιινληνο πξνο ηηο ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαη ε κεηάβαζε θαη παξακνλή ησλ ΜΜΔ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, 

πξέπεη λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ίδην βαζκφ φπσο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ε βειηίσζε ηνπ γεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ επεκεξία ηνπο.  

 

                                                 
1
 Όκηινο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size 

Enterprises (Επιτειρείν 2014: Κατανόηση των κανονισμών για τις μικρομεσαίες επιτειρήσεις), 29 Οκτωβρίοσ 
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Ζ ΓΓ Δπηρεηξήζεσλ δηαζέηεη εθηεηακέλν ηζηνξηθφ κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζπκβάιεη 

επηηπρψο ζηελ ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ ζηελ Δπξψπε. Δάλ αμηνπνηήζεη ηε κνλαδηθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη αλαπαξάμεη κεραληζκνχο φπσο ην 

Γίθηπν Europe Enterprise Network θαη ε επξσπατθή πχιε γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

πξνζαξκνζκέλνπο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, 

ζα έρεη θάλεη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Οη ελ ιφγσ κεραληζκνί ζα 

ιεηηνπξγνχλ αξρηθά ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ππφ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επζχλε ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Σέηνηνπ 

είδνπο δνκέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηε 

δξνκνιφγεζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, απφ ηελ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έσο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

θαη ηα πξνγξάκκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ, ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ 

πφξσλ. 

 

Φαληάδεη απίζηεπην φηη πεξηζζφηεξνη απφ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο γπλαίθεο θαη λένη, παξακέλνπλ απνθιεηζκέλνη απφ ηνλ επίζεκν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα. Πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη φιεο νη ζπκπξάμεηο ζπλάδνπλ κε ηε δηάζηαζε ηνπ 

θχινπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνχ, ζην πιαίζην ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ε Cargill ζπλεξγάζηεθε κε ην Παγθφζκην Ίδξπκα γηα ην Καθάν (World 

Cocoa Foundation) κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηηο κεηέξεο θαη, κέζσ απηήο ηεο 

δξάζεο, 30 γπλαίθεο εμαζθάιηζαλ επηδφηεζε γηα λα μεθηλήζνπλ κηα κηθξή επηρείξεζε θαη λα 

θαιχςνπλ ηα δίδαθηξα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη έιαβαλ βαζηθή εθπαίδεπζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο, ηε ινγηζηηθή, ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ.  

 

Γξαζηεξηνπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ θαη ηνπ δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθνύ ηνκέα γηα ηελ 

επίηεπμε βηώζηκεο αλάπηπμεο 

 

Σπκπξάμεηο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα 

 

Οη ΓΗΣ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ινγνδνζία, 

νξίδνληαο κε δηαθαλή ηξφπν ηη αλακέλεηαη απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Οη ελ ιφγσ 

ζπκπξάμεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε απφιπηε ζαθήλεηα φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ θάζε 

εηαίξνπ, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη θίλδπλνη θαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηέο: καθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, πνιηηηθνί θίλδπλνη θαη θαηαζθεπαζηηθνί θίλδπλνη, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο εγγείνπ ηδηνθηεζίαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αξπαγήο ησλ γαηψλ. 

 

Οη ΓΗΣ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπγθεληξψλνληαη έσο ζήκεξα θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ελψ ην δπλακηθφ ησλ ηνκέσλ ηεο 

γεσξγίαο, ηνπ λεξνχ θαη ηεο απνρέηεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο 

παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλαμηνπνίεην. 

 

Γεσξγία: Οη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε αγνξαθεληξηθψλ 

ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γεσξγηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηεο επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεηαο 

είλαη ηεξάζηηεο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηνπηθψλ γεσξγψλ ζε κεζφδνπο 

βειηίσζεο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ, κέζσ αχμεζεο ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε, θαη κέζσ ηεο επηδίσμεο αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ, κε θπξηφηεξα ηελ 
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αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ, ηελ ππνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ αιπζίδσλ αμίαο. ηελ Ηλδία, ε Thomson 

Reuters, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη γεσξγηθέο 

ζπκβνπιέο ζε 2 εθαηνκκχξηα ηδηνθηήηεο κηθξψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, έρεη θαηαθέξεη 

λα απμήζεη ην εηζφδεκά ηνπο θαηά 60% θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη λα ην 

ηξηπιαζηάζεη.  

 

Καηνρή γεο θαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο: ην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ θαηνρή γεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη ΓΗΣ 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θξίζηκν ξφιν ζηε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο 

θαη ζηελ θαηάξηηζε θηεκαηνινγίνπ κέζσ ηερλνινγηψλ ρακεινχ θφζηνπο, θαζψο θαη ζηε 

κεραλνξγάλσζε ησλ θηεκαηνινγίσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 2001, ε Asian Development Bank 

(ADB) ρξεκαηνδφηεζε ην έξγν «Cadastral Surveying and Land Registration» 

(Κηεκαηνινγηθή ηνπνγξάθεζε θαη εγγξαθή ζην θηεκαηνιφγην) ζηε Μνγγνιία, γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ ηνπνγξάθεζε θαη ηελ εγγξαθή ζην 

θηεκαηνιφγην ησλ αγξνηεκαρίσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Μέζσ απηήο ηεο δξάζεο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζην θηεκαηνιφγην, ε κνγγνιηθή θπβέξλεζε 

θαηνρπξψλεη θαη πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα έγγεηαο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 

Βηώζηκε παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πξάζηλε ελέξγεηα: Γηα παξάδεηγκα, ην Παγθφζκην Σακείν 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (GEEREF) είλαη έλα ηακείν πνπ 

επελδχεη ζε θεθάιαηα θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ δεκφζηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο απνζθνπψληαο ζηε δέζκεπζε λέσλ ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ γηα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε 

αλαδπφκελεο αγνξέο θαη κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. Σν 2013, επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

πξνζρψξεζαλ ζην GEEREF θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο ζε έμη θεθάιαηα. 

 

Υγεηνλνκηθή πεξίζαιςε: Μνινλφηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη ζεκεησζεί κεγάιε πξφνδνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζηα θάξκαθα, είλαη επίζεο αλάγθε λα πηνζεηεζεί κηα 

νινθιεξσκέλε ηνπηθή πξνζέγγηζε, πνπ λα παξέρεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε απηφλνκσλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο ζα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ θαη 

ζα απμήζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηηο πεξηνρέο κε ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο. ε απηφλ ηνλ 

ηνκέα αμίδεη λα ζεκεησζεί ε επηηπρεκέλε εκπεηξία ηεο Eli Lilly ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο 

γηα ηα θάξκαθα θαηά ηεο MDR TB (Πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο) ζηελ Ηλδία θαη ζηε Ρσζία. 

 

Ύδξεπζε θαη απνρέηεπζε: Οη ΓΗΣ έρνπλ ζεκεηψζεη ηδηαίηεξε επηηπρία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, 

κέζσ ηεο παξαγσγήο πνηνηηθψλ ππνδνκψλ αζηηθήο χδξεπζεο θαη ππεξεζηψλ απνρέηεπζεο γηα 

ηνπο αζηηθνχο πιεζπζκνχο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα 

ππνζηεξίμνπκε θαη λα επεθηείλνπκε πεξαηηέξσ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

Δθπαίδεπζε: Ζ εθπαίδεπζε είλαη ην θιεηδί γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο, 

θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε κηα αληαγσληζηηθή παγθφζκηα 

νηθνλνκία, πνπ βαζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο. Πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχκε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα δηεπξχλνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηδίσο ζε ζπλαθή 

αληηθείκελα, φπσο ε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη ε κεραληθή. 

 

Ο ξόινο ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδύζεσλ 
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Ζ επέθηαζε ηεο ηξέρνπζαο εληνιήο εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ηεο ζηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε 

λέα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ ηεξάζηηα εκπεηξία θαη εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο 

ΔΣΔπ ζηνπο ηνκείο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπ ζπλδπαζκνχ πφξσλ, ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί 

νηθνλνκηθά πνιχ πην απνδνηηθή απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκηθψλ δνκψλ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκπξάμεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

 

Μαθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα 
 

Όιεο νη ζπκπξάμεηο θαη νη ζπκκαρίεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε 

πξνηεξαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ αμηψλ πνπ επζπγξακκίδνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ, αμηνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο θάζε 

εηαίξνπ, ππφθεηληαη ζε θνηλφ ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε κε γλψκνλα ηελ θνηλή αλάιεςε ησλ 

θηλδχλσλ, ησλ επζπλψλ θαη ησλ θεξδψλ, είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ζαθείο ζηφρνπο, ηαθηηθά νξφζεκα θαη ζαθείο ππνρξεψζεηο ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο.  

 

Πνιπκεξείο πιαηθόξκεο εκπιεθόκελσλ παξαγόλησλ 

 

Μέζσ ηεο ρξήζεο πνιπκεξψλ πιαηθνξκψλ ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ΔΔ ελεξγεί 

σο νξγαλσηήο θαη ζπληνληζηήο φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαίξσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηφζν ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ φζν θαη ησλ ΒΑ. Οη 

δίαπινη επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είηε δελ πθίζηαληαη είηε δελ πεξηιακβάλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δηαιφγνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

ελίζρπζε πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ φπσο ην Φφξνπκ Πνιηηηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε, ζα 

απνηεινχζε έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαζθάιηζεο φηη ν 

δηάινγνο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απνηειεί θπξίαξρε πξνηεξαηφηεηα ησλ ελ ιφγσ πιαηθνξκψλ. 

 

Αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ 

 

Οη αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπκπξάμεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δίλαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε γηα λα απνηειέζνπλ ην 

πξψην ζεκείν επαθήο γηα ηελ επξεία θιίκαθα επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ θαη εκπνξηθψλ 

επηκειεηεξίσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα φζν θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ επξσπατθφ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. 
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Σπκθσλία πιαίζην γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκόζηνπ - ηδησηηθνύ ηνκέα 

 

Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ζεζπηζηεί έλα ζαθέο δνκεκέλν πιαίζην πνπ λα 

δηέπεη ηηο ζπκπξάμεηο θαη ηηο ζπκκαρίεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ΓΗΣ θαη άιισλ πνιπκεξψλ ζπκπξάμεσλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ην νπνίν λα νξίδεη ηνπο 

δείθηεο αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν πιαίζην κπνξεί λα 

πάξεη ηε κνξθή κλεκνλίσλ ζπκθσλίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ζπκθσλίαο 

ζπκκαρίαο/εηαηξηθήο ζρέζεο. 

 

Αλάιεςε επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξώλ εηαίξσλ ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ην 

ζεκαηνιφγην γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη ε πνιηηηθή ηεο βαξχηεηα θαη νη δπλαηφηεηεο 

δηεμαγσγήο ζνβαξνχ δηαιφγνπ κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ θαη κε ηηο ηνπηθέο 

αξρέο. Μνινλφηη ε αλαθνίλσζε είλαη αζαθήο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

επηζπκεί λα αλαιάβεη, ηα έγγξαθα ζηξαηεγηθήο αλά ρψξα, ηα εζληθά ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη ε δεκνζηνλνκηθή ζηήξημε ελδέρεηαη λα απνηεινχλ ηα πιένλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ 

πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο ρψξεο εηαίξνπο. 

 

Ζ επζχλε ηεο αλάιεςεο απνηειεζκαηηθψλ θνηλψλ δξάζεσλ δελ ελαπφθεηηαη κφλν ζηνπο 

ρνξεγνχο θαη ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζηηο θπβεξλήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο ζπκπξάμεηο. Όπσο ππνγξακκίδεηαη ζην ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο ΓΖΔΔΑ γηα ηηο ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ζε ΒΑ
1
, κία απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

είλαη ε εμεχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ, κε 

παξάιιειε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ αληηθηχπνπ. Τπάξρνπλ πνιιαπινί θίλδπλνη, 

απφ ηελ αλεπαξθή ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο έσο ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο ηεο εγγείνπ 

ηδηνθηεζίαο θαη δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη ηνπο απξφβιεπηνπο θηλδχλνπο θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.  

 

Οη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηα επάισηα θξάηε παξνπζηάδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο αδπλακίαο ησλ ζεζκψλ, ηεο αλεπάξθεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ 

πιαηζίσλ, ηεο αλεμέιεγθηεο δηαθζνξάο, ηεο θπγήο θεθαιαίσλ θαη ηεο επηζθαινχο 

λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ.  

 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ΔΔ πξέπεη λα εθαξκφζεη δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε πξνο ηηο ρψξεο 

εηαίξνπο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο θξίζηκεο πηπρέο πνιηηηθήο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε 

ζπλεξγαζία καο κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα: θξάηνο δηθαίνπ· ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε· πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο· αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο· απνηειεζκαηηθά θαλνληζηηθά πιαίζηα θαη επηρεηξεκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα· κέηξα θαηά ηεο 

δηαθζνξάο· δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ· πςειφηεξε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο· 

ηζρπξνί δεκφζηνη ζεζκνί, θαη ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

 

ήκεξα, ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 90% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπ 

                                                 
1
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εηζνδήκαηνο ησλ θησρψλ ζηηο ρψξεο εηαίξνπο, αληηζηνηρεί ζην 84% ηνπ ΑΔγρΠ, ζχκθσλα κε 

ηα Ζλσκέλα Έζλε, θαη απνηειεί βηψζηκε βάζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε εγρψξησλ πφξσλ. Παξά 

ηηο εγγελείο πξνθιήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε ηέηνηα ζχκπξαμε, εάλ εμαθνινπζήζνπκε λα 

δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζε δχν δηαθξηηέο πιαηθφξκεο ρσξίο λα θαηαλννχκε ηη πξνζπαζεί λα 

επηηχρεη ν θάζε δξαζηεξηνπνηνχκελνο θνξέαο, δελ ζα επηηχρνπκε πνηέ ηελ εμάιεηςε ηεο 

θηψρεηαο. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ αλάπηπμε 

(2014/2205(INI)) 

  

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο, πνπ είλαη αξκφδηα επί 

ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ηνλίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηεο ΛΔΔ, ε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ζα 

αζθείηαη ζην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο κε 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ θαη, καθξνπξφζεζκα, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο· 

αλαγλσξίδεη φηη ε θηψρεηα έρεη πνιιά θαη αιιειέλδεηα αίηηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθνπνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά αίηηα, θαζψο θαη αίηηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πφιεκν θαη ηελ αζθάιεηα· δειψλεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

παξάγξαθνο 5 ηεο ΔΔ, ζθνπφο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν είλαη λα ζπκβάιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηνλ ακνηβαίν 

ζεβαζκφ, ην ειεχζεξν θαη δίθαην εκπφξην, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε 

βηψζηκε, νπζηαζηηθή θαη καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε· ηνλίδεη, αθφκε, φηη ε ζπλεξγαζία ηεο 

ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηε 

δηάδνζε θαη ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ· ηνλίδεη, ζπλεπψο, φηη ε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε πξέπεη λα θαζνδεγείηαη 

απφ απηνχο ηνπο ζθνπνχο· ππελζπκίδεη φηη νη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ πνπ είλαη πηζαλφ 

λα επεξεάζνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· πηζηεχεη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη φηη ε πξφνδνο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο εμάιεηςεο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο έσο 

ην 2030· ζηεξίδεη αθφκε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο σο πιαίζην γηα ηε 

κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη άιιεο επηδηψμεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βειηηψζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο· 

2. επηδνθηκάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε 

έλαλ ηζρπξφηεξν ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία· ζπκθσλεί κε 
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ηα ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ν ηδησηηθφο ηνκέαο αλαδεηθλχεηαη ζε φιν θαη πην 

ελεξγφ παξάγνληα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο θαη είλαη αλάγθε λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ 

ζηελ πινπνίεζε ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηε βάζε ησλ αξρψλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο· 

3. ηνλίδεη ην δπλακηθφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη 

επηζεκαίλεη ηελ επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία πνπ ελδερνκέλσο πεξηέρεη ε ζχλαςε 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ· 

4. ππνζηεξίδεη ην έξγν ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Οξγαληζκψλ Αλαπηπμηαθήο 

Υξεκαηνδφηεζεο (EDFI), ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαζέηνπλ θεθάιαηα πξνο επηρεηξήζεηο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κέζσ άκεζσλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο, αιιά θαη έκκεζα, κε 

ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε ηνπηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ζε ηδησηηθά κεηνρηθά 

θεθάιαηα αλαδπφκελσλ αγνξψλ, εζηηάδνληαο ζηηο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (ΠΜΜΜΔ)· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επλνήζεη απηφ ην είδνο 

πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ παξέρεη, 

θαζψο ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία· 

5. δεηεί ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξνηχπσλ δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο γηα ηηο 

εηαηξείεο ηεο ΔΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, φζνλ αθνξά ηελ 

εμαγσγή ηερλνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, γηα ηε ζπκβνιή ζηε δηαθζνξά ή γηα ελέξγεηεο θαηά ησλ 

ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο ηεο ΔΔ· 

6. ηνλίδεη φηη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο σο 

κεκνλσκέλε πνιηηηθή, αιιά πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε, ε νπνία 

λα ζπλδπάδεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθαιείαο, ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή, θαη 

νπνηαδήπνηε άιια κέζα εμσηεξηθήο δξάζεο· ζεκεηψλεη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

ζπλνρή κεηαμχ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο ΔΔ· 

7. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα κειεηεζνχλ ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βειηησζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο, κε 

ζθνπφ λα δνζεί ψζεζε ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο 

ρψξεο πνπ γεηηνλεχνπλ κε ηελ Δπξψπε, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα· 

8. ζεκεηψλεη φηη ε αλάπηπμε είλαη θαηά θχξην ιφγν επζχλε ηνπ θξάηνπο, φηη ην πιαίζην γηα 

ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα πξέπεη λα νξίδεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη φηη απηφ είλαη 

θπξίσο έξγν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ππνγξακκίδεη φκσο φηη γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο δελ 

ρξεηάδεηαη κφλν ε δεκφζηα πνιηηηθή, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα· 

ζεκεηψλεη φηη, παξφιν πνπ αλαγλσξίδεη πσο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, δελ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο ή ηεο αληζφηεηαο, αιιά ε απνθφκηζε θέξδνπο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ θνηλσλία θαη φηη, ζπλεπψο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πξνζεθηηθά, κε απφδνζε ηδηαίηεξεο 

έκθαζεο ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε· θαιεί, ζην πιαίζην απηφ, φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

ηεο ΔΔ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ηνπο γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ΟΖΔ· δεηεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε λα αλαδεηήζεη ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο· 
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9. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πνιηηηθή θαη ηα 

έξγα ηεο ΔΔ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηαθνξά ξφινπ κεηαμχ 

ησλ θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα θαηαλνείηαη θαη ζα αλαγλσξίδεηαη 

πιήξσο απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε· ηνλίδεη φηη νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο αηδέληαο γηα κεηά ην 2015, ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο· επηζεκαίλεη φηη ε πιήξσο 

ιεηηνπξγηθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ε νπνία βαζίδεηαη ζην θξάηνο δηθαίνπ, ζπλερίδεη λα 

απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

φηη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα αληαλαθιά απηφ ην γεγνλφο· ζεκεηψλεη φηη 

νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη νη κεραληζκνί ζπλδπαζκνχ πφξσλ ηα 

κηθξνδάλεηα κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ 

ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, πξέπεη φκσο λα αλαιχνληαη ελδειερψο φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο 

αλάπηπμεο, ηε ινγνδνζία θαη ηε δηαθάλεηα· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη ε δεκηνπξγία ελφο 

ελδνγελνχο ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηνπηθέο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ΜΜΔ θαη ηνπηθέο 

αιπζίδεο αμίαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη απνηειεί πεγή 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη νη ηνπηθέο πνιχ 

κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηηο ρψξεο απηέο· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ λα δνζεί 

απμεκέλε έκθαζε ζηε ζηήξημε ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεσλ· 

10. επηδνθηκάδεη ην «πιαίζην γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα Ζλσκέλα Έζλε», ην 

νπνίν ηνλίδεη φηη ε χπαξμε ελφο εχξσζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

ρηιηεηίαο θαη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε 

πξνφδνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα· 

11. πηζηεχεη φηη ν ηδησηηθφο θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί φηαλ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία πγηνχο πεξηβάιινληνο γηα ηηο επελδχζεηο, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· 

12. ζεκεηψλεη φηη θακία ρψξα δελ έρεη θαηνξζψζεη λα εμαιείςεη ηε θηψρεηα ρσξίο 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη φηη θακία ρψξα δελ ζα πάςεη λα ρξεηάδεηαη νηθνλνκηθή βνήζεηα 

ρσξίο απηήλ· πηζηεχεη επίζεο φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα 

δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ επηπέδσλ δηαβίσζεο κέζσ ηεο παξνρήο 

πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πςειφηεξσλ ακνηβψλ θαη βειηησκέλσλ 

θαη νηθνλνκηθά πξνζηηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ· 

13. επηδνθηκάδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην θφξνπκ πςεινχ επηπέδνπ ηνπ ΟΟΑ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο· επηδνθηκάδεη, ηδίσο, ηηο πξσηνβνπιίεο ζην 

πιαίζην απηφ, πνπ αλαιήθζεθαλ ζε ζρέζε κε θαηλνηφκεο κεζφδνπο κφριεπζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ θνηλή δήισζε ηνπ 

Μπνπζάλ, ην 2011, ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε ζπκκεηνρηθήο θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο επξείαο βάζεο· 
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14. ηνλίδεη φηη νη δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ 

ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ηε δίθαηε λνκνζεζία, ηα δηθαηψκαηα θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο, κπνξνχλ λα δξάζνπλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ εμαγσγψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε 

ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο· 

15. επηδνθηκάδεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη μέλεο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ επηηάρπλζε ηεο εγρψξηαο αλάπηπμεο· ηνλίδεη επίζεο φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλνληαη νη ππεχζπλεο επελδχζεηο, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο 

αγνξέο θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο· 

16. επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ηεο κε ζπλδεδεκέλεο δηκεξνχο βνήζεηαο 

απμάλεηαη ζπλερψο, φκσο εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηηο ζπλερηδφκελεο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο κνξθέο ζπλδεδεκέλεο βνήζεηαο
1
· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

ηεξήζνπλ ηε δέζκεπζε πνπ αλέιαβαλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο πλαίλεζεο γηα ηελ 

Αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο πεξαηηέξσ απνζχλδεζεο ηεο βνήζεηαο, πέξαλ 

ησλ ηζρπνπζψλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ· επηζεκαίλεη ην δπλακηθφ αλάπηπμεο ηεο 

πεξαηηέξσ κε ζπλδεδεκέλεο βνήζεηαο, ην νπνίν ζα σθεινχζε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· δεηεί αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο βνήζεηαο («real aid») θαη 

βηψζηκε αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ/ηνπηθψλ αιπζίδσλ αμίαο· δεηεί λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ 

ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

πεξηθεξεηαθψλ/ηνπηθψλ αιπζίδσλ αμίαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο «νηθεηνπνίεζεο», ηεο αλάπηπμεο εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο, ηεο πξνψζεζεο 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαζθάιηζε ηνπηθψλ 

αιπζίδσλ αμίαο· θξνλεί φηη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ησλ ζεκεξηλψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ ΔΔ· 

17. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηζρπξή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, κε 

ζθνπφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αξπαγήο γεο, δειαδή ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο νη κεγάιεο 

θιίκαθαο αγνξέο γεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ζνβαξέο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ησλ ηζαγελψλ πιεζπζκψλ, ή/θαη 

πξνθαινχλ ζνβαξέο δεκηέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ· επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη, ην 2014, 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο γεο ζηηο 

αθξηθαληθέο ρψξεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ησλ 

πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη εηαηξείεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ΔΔ ζην 

πιαίζην επελδχζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο, απφ επηρεηξήζεηο γεσξγηθήο βηνκεραλίαο ή γηα 

αγνξά γεο, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ηνλίδεη φηη ε ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

αληζνηήησλ πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηνλ ππξήλα ησλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ· 

ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, φπσο απηά ηεο 

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ΟΖΔ ζε ζρέζε 

κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαιάβεη 

εγεηηθφ ξφιν, αλαπηχζζνληαο κηα ζαθψο δηαηππσκέλε ζπκθσλία-πιαίζην, ε νπνία ζα 

δηέπεη φιεο ηηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη 

ηα πξφηππα ηεο θνηλσληθήο εηαηξηθήο επζχλεο· ηνλίδεη φηη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ 
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δηθαησκάησλ πξέπεη λα θαηαζηεί επηβεβιεκέλνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο· δεηεί επεηγφλησο 

δεζκεπηηθνχο δηεζλείο θαλφλεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην εξγαηηθφ δίθαην, ηε λνκνζεζία πεξί 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ· 

18. ππνζηεξίδεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο Οκάδαο ησλ G8 ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία, ηε δηαθάλεηα 

θαη ην εκπφξην, πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθαξκνγήο δηεζλψο ζπκθσλεκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαιψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη ηδηνθηεζίαο 

γεο· δεηεί νη επξσπατθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επελδπηέο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ζην 

πιαίζην ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα ππνζηεξίμεη ηελ πξφηαζε ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα 

ππνζηήξημε ηεο ζέζπηζεο δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 

ππνβνιή κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη σο έλαο απφ ηνπο 

λένπο πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ· 

19. δεηεί απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

θαηά ηελ θηλεηνπνίεζε ηδίσλ πφξσλ, π.ρ. κέζσ ησλ εζληθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο παξάλνκεο ξνέο θεθαιαίσλ θαη ηε δηαθζνξά, εμαηηίαο ησλ 

νπνίσλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πθίζηαληαη απψιεηεο εθαηνληάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ εηεζίσο
1
, δειαδή πνζψλ πνιιαπιάζησλ ηνπ ζπλφινπ ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο· 

δεηεί απφ ηελ ΔΔ, ηα θξάηε κέιε ηεο, θαζψο θαη φιεο ηηο νξγαλψζεηο θαη ηηο 

αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ ζπλππέγξαςαλ ην ηε χκπξαμε ηνπ 

Μπνπζάλ ηνπ 2011 γηα κηα απνηειεζκαηηθή αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, λα ηεξήζνπλ ηε 

δέζκεπζή ηνπο γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη 

ησλ παξάλνκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο ελ 

ιφγσ ζηξαηεγηθήο, λα πηνζεηήζεη κηα ζπλεπή πξνζέγγηζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο 

βαζηθνχο ηζρχνληεο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο, ηε ινγηζηηθή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

κεγάισλ εμνξπθηηθψλ βηνκεραληψλ· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ 

γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη επηρεηξήζεηο ζα είλαη ππφινγεο ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη· δεηεί απνηειεζκαηηθνχο δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξναπνθπγήο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, φπσο ζην «ζρέδην δξάζεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξνινγηθήο απάηεο»· 

20. δεηεί κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα κε ζθνπφ λα ζηεξηρζεί ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ παξάλνκσλ ξνψλ θεθαιαίσλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο δίθαησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ· 
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21. ηνλίδεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε πξέπεη λα εληζρχζεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο κε ζθνπφ λα πξναρζνχλ ε ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ηα δηθαηψκαηα 

θαη ε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη λα εμαιεηθζεί ε παηδηθή εξγαζία· 

επηζεκαίλεη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ελ 

πξνθεηκέλσ· 

22. επηκέλεη φηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο σο 

κείδνλεο ρνξεγνί αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο θαη λα δηαδξακαηίζνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ 

ηήξεζε ησλ δηεζλψλ δεζκεχζεσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εθπιεξψζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα δηαζέζνπλ ην 0,7 % ηνπ AΔΠ ηνπο γηα ηελ επίζεκε 

βνήζεηα γηα ηελ αλάπηπμε· ηνλίδεη φηη νη ηδησηηθνί πφξνη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

γηα ηελ ηερλεηή αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο 

θαηλνηφκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ κε ζηφρν ηε κφριεπζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε, πνπ ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζηελ επίζεκε 

αλαπηπμηαθή βνήζεηα, κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ αξρψλ ηεο πξνζζεηηθφηεηαο, ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο εθζέζεσλ, ηνλ ελζηεξληζκφ θαη 

ηελ επζπγξάκκηζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ· 

23. επηδνθηκάδεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηε κεγάιε 

πνηθηινκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν νπνίνο πεξηιακβάλεη απφ πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο έσο κεγάινπο νκίινπο· δεηεί ηελ πηνζέηεζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο θαη ηηο αζηαζείο ρψξεο· 

24. θαιεί ηελ ΔΔ λα ζπλερίζεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ην ζεκαηνιφγην γηα 

ηελ πεξίνδν κεηά ην 2015, εμεηάδνληαο επίζεο ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο 

γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ αλάπηπμε 

(2014/2205(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Lola Sánchez Caldentey 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πνπ είλαη 

αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο: 

1. επηζεκαίλεη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ λα απνθηήζεη εθ λένπ ε ΔΔ ηελ παγθνζκίσο 

εγεηηθή ζέζε ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη φηη ν ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε έρεη απμεζεί γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζε κηα πεξίνδν κείσζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

βνήζεηαο· αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγίαο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο· ζεσξεί φηη ε 

ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ δηεζλψο ζπκθσλεκέλεο αξρέο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ 

βησζηκφηεηα θαη ηνλ ηζφηηκν ραξαθηήξα ηεο αλάπηπμεο· 

2. ηνλίδεη φηη ε εκπνξηθή, ε επελδπηηθή θαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ αληίθηππν ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ππελζπκίδεη ηε δέζκεπζε 

ηεο ΔΔ γηα ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο· ππελζπκίδεη 

φηη ε θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο 

ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν απαηηεί λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζηφρνη ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· ζεσξεί φηη ε αξρή απηή πξέπεη λα ηεξείηαη ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο 

θαη επελδπηηθέο ζπκθσλίεο ηεο ΔΔ, ελψ παξάιιεια ε Δπηηξνπή πξέπεη λα εληζρχζεη ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ εζληθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε βηνκεραλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εζσηεξηθή αγνξά· 
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3. ηνλίδεη φηη, παξφιν πνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, αλάπηπμε δε ζεκαίλεη απιψο 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, πξνζζέηνληαο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξέπεη 

λα ξπζκηζηνχλ θαη λα νξηζηνχλ κε πξνζνρή, νχησο ψζηε λα πξνάγνπλ ηνπο ζηφρνπο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο· ππνγξακκίδεη φηη νη ζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε επίζεκε αλαπηπμηαθή βνήζεηα (ΔΑΒ), φπσο ν 

ζπλδπαζκφο πφξσλ, έρνπλ απνδεηρζεί ειάρηζηα απνηειεζκαηηθέο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά, κέζσ ηεο απφδνζεο 

κεγαιχηεξεο έκθαζεο ζηελ πξνζζεηηθφηεηα, ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία, ηελ 

απνηειεζκαηηθή ππνβνιή αλαθνξψλ, ηνλ ελζηεξληζκφ, ηελ επζπγξάκκηζε κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο - εηαίξνπ θαη ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο· 

4. ηνλίδεη φηη ε εκπνξηθή θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζέβνληαη ηα πεξηζψξηα 

άζθεζεο πνιηηηθήο θαη ράξαμεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαη 

ηδίσο ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, νχησο ψζηε λα δηαηεξεζνχλ βαζηθνί 

εηζαγσγηθνί δαζκνί, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, θαη λα πξναρζνχλ ε δεκηνπξγία εηδηθεπκέλσλ θαη 

αμηνπξεπψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ βηνκεραληψλ κεηαπνίεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ πηζαλνχο παξάγνληεο 

εμαζθάιηζεο πςειφηεξεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαβάζκηζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο· θαιεί ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα πξνσζήζνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζα πιεξψλνπλ θφξνπο ζηηο ρψξεο απφ ηηο 

νπνίεο πξνέξρνληαη ηα θέξδε ηνπο θαη λα πξναρζεί ε απνηειεζκαηηθή ππνβνιή αλαθνξψλ 

αλά ρψξα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ηθαλφηεηεο 

θηλεηνπνίεζεο εγρψξησλ πφξσλ θαη ηνλ δίθαην αληαγσληζκφ· 

5. δεηεί λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο πνπ λα 

δηακνξθψλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε κέζσ: ηεο ελίζρπζεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπκκαρηψλ πνπ εληζρχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ πνιχ κηθξψλ, 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ελδνγελή αλάπηπμε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αμηνπξεπψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο· ηεο απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο ζηε ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλάπηπμε κε 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ εζφδσλ· ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο, 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ· ηεο εμάιεηςεο ηεο πνιηηηθήο 

δηαθζνξάο· θαη ηεο άκβιπλζεο ηεο λνκηζκαηηθήο αζηάζεηαο θαη ηεο αζηάζεηαο ησλ ηηκψλ 

ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξφζβαζε ζηηο αιπζίδεο αμίαο· 

6. δεηεί ηελ ελδειερή αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

ζπκθσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαηάμεηο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε είηε άκεζα είηε έκκεζα, θαη ηδίσο δηαηάμεηο πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

έρνπλ αληίθηππν ζηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ην λεξφ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο, θαη ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ησλ θεθαιαίσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε φιεο ηηο 

κειινληηθέο δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε απνηειεζκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ππνβνιήο αλαθνξψλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· 
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7. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα εμαθνινπζήζεη λα πξνσζεί πξσηνβνπιίεο γηα ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο θαη ηελ πξνκήζεηά ηνπο, θαη ηδίσο νξπθηψλ, μπιείαο, ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη 

χδαηνο, θαζψο θαη γηα θαιχηεξε επνπηεία ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ ηνκέα, παξάιιεια 

κε ηδησηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα είλαη πξνζεισκέλα ζηε βησζηκφηεηα θαη λα επηηαρχλεη 

ηελ αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα· επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη πνιιέο βηνκεραλίεο θαη 

δηεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο κε ιεπηνκεξή αλαθνξά 

ζηα πξφηππα θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηηο 

παγθφζκηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ηνπο θαη επηκέλεη φηη κεραληζκνί φπσο ε χκβαζε 169 

ηεο ΓΟΔ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, 

νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, θαη ην ηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε 

δεκνθξαηία, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά· ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηήξεζεο, ρσξίο 

πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε, ηεο δέζκεπζεο πνπ αλέιαβε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 2013, 

κέζσ ηνπ ρεδίνπ δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία· 

8. ηνλίδεη ηελ αλάγθε ε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ λα πξνσζεί ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ηε 

δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ κέζσ ελφο πιαηζίνπ πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη νη 

εηαηξείεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζπκκεηνρηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζα είλαη ππφινγεο 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηα πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ αμηνπξεπή εξγαζία, ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία, ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζε πνηνηηθά αγαζά θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο (κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεκφζηα θαη θαζνιηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε), ηελ θαζνιηθή 

πξφζβαζε ζηα θάξκαθα, ηα ηξφθηκα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ. 
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