
 

AD\1060620ET.doc  PE549.323v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

  

 EUROOPA PARLAMENT 2014–2019 

 

Arengukomisjon 
 

2014/2233(INI) 

8.5.2015 

ARVAMUS 

Esitaja: arengukomisjon 

Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju kohta avaliku ja erasektori 

algatustele väljaspool ELi asuvates riikides  

(2014/2233(INI)) 

Arvamuse koostaja: Brian Hayes 

 



 

PE549.323v02-00 2/6 AD\1060620ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1060620ET.doc 3/6 PE549.323v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et ELi kaubandus-, investeerimis- ja arengupoliitika on omavahel seotud ning et 

Lissaboni lepingu artiklis 208 on sätestatud poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõte, mis nõuab arengukoostöö eesmärkide arvesse võtmist sellise poliitika puhul, 

mis tõenäoliselt mõjutab arenguriike; rõhutab, kui oluline on tagada, et ELi 

investeerimispoliitika oleks suunatud finantsvalikutele, mis hõlmavad tegelikku sotsiaalse 

mõju hindamist; 

2. toonitab asjaolu, et tõenäoliselt edendavad erasektori investeeringud ja erasektoripoolne 

rahastamine oluliselt majanduskasvu, mis on lähiaastatel prognooside kohaselt 

arenguriikides umbes 5 %; tunnistab, et need võivad aidata toetada kohalikku majandust ja 

ettevõtteid ning luua inimväärseid töökohti – ja aidata seega kaasa vaesuse kaotamisele – 

juhul kui välismaised otseinvesteeringud on nõuetekohaselt reguleeritud ja seotud 

konkreetsete edusammudega partnerriikide majanduses, nt tehnosiirde ja kohalikule 

tööjõule koolitusvõimaluste loomise kaudu; on seda arvestades seisukohal, et avaliku ja 

erasektori partnerlus võib olla vähimarenenud riikidele kasulik, kuna ebaproportsionaalne 

investeerimisrisk ei innusta piisavalt erainvesteeringuid; rõhutab, et tulevased avaliku ja 

erasektori partnerlused peaksid olema suunatud 2015. aasta järgse arengukava raames 

vaesuse vähendamisele ja teistele säästva arengu eesmärkidele ning need peaksid olema 

kooskõlas parterriikide riiklike arengukavadega; 

3. märgib, et nõuetekohaselt struktureeritud ja tõhusalt rakendatud avaliku ja erasektori 

partnerlustega võivad kaasneda mitmed eelised nagu innovatsioon, tõhusam ressursside 

kasutus, kvaliteedi tagamine ja kontroll; märgib samuti, et arenguriikides tuleb avaliku ja 

erasektori partnerlusi hinnata lähtuvalt nende suutlikkusest anda arenguga seotud 

tulemusi, ning et riskikoormus peaks olema avaliku ja erasektori vahel õiglaselt jagatud; 

rõhutab, et avaliku ja erasektori partnerlused on seni arenguriikides koondunud peamiselt 

energia- ja telekommunikatsioonisektoritesse ning erasektori osalus 

sotsiaalinfrastruktuurides on endiselt haruldane; innustab seepärast neid avaliku ja 

erasektori partnerlusi, mis on suunatud eelkõige säästva arengu eesmärkide saavutamisele; 

4. nõuab, et partnerriikide valitsustele antaks rohkem tehnilist abi, sealhulgas tuleks 

koolitada kohalikke töötajaid ja toetada tehnosiiret, et nad suudaksid avaliku ja erasektori 

partnerlustes kindlamalt osaleda ja võtta vastutuse partnerlusprojektide juhtimise ees; 

selleks tuleks neil aidata luua pangandussüsteeme ja maksuameteid, mis on suutelised 

finantsjuhtimiseks ning avaliku ja erasektori vahendite haldamiseks; juhib tähelepanu 

sellele, et nagu kogemused näitavad, võivad puudulikult koostatud avaliku ja erasektori 

partnerluslepped riigi võlga suurendada, ning nõuab, et koostataks vastutustundliku 

rahastamise õigusraamistik; 

5. toetab igati ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete tõhusat ja ulatuslikku 

levitamist ja rakendamist nii ELis kui ka mujal ning rõhutab, et ÜRO juhtpõhimõtete 

tõhusas rakendamises esinevate puuduste kõrvaldamiseks tuleb võtta kõik vajalikud 

poliitilised ja seadusandlikud, sh õiguskaitse kättesaadavust puudutavad, meetmed; 
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6. väljendab muret, et alati ei ole kehtestatud teatavaid kaitsemeetmeid, mis tagaksid avaliku 

sektori vahendite sihipärase kasutamise; eelkõige on avaliku ja erasektori partnerluse 

eesmärgid sageli määratletud väga üldsõnaliselt ja puuduvad kriteeriumid konkreetsete, 

mõõdetavate, saavutatavate ja ajaliselt kindlaksmääratud eesmärkide jaoks; rõhutab, et 

avaliku ja erasektori partnerlus peaks olema vahend, millega premeerida 

vastutustundlikult käituvaid eraettevõtteid; leiab seega, et tuleks kehtestada range 

õigusraamistik, et tagada nende investeeringute kooskõla inimõigustega, sotsiaalsete, 

keskkonnaalaste ja läbipaistvusnormidega, kindlustades samal ajal, et erasektor maksab 

õiglasel määral makse; juhib tähelepanu ka sellele, et iga avaliku ja erasektori partnerluse 

projekti jaoks, mis saab ametlikku arenguabi, on vaja viia läbi vaeseid riike toetava 

arengukoostöö mõju eelhindamine, et tagada inimeste õigused, eelkõige juurdepääs maale, 

veele ja põhilistele sotsiaalteenustele; rõhutab, et projektide ettevalmistusetapis tuleb 

kodanikuühiskonnaga konsulteerides kokku leppida mõõdetavates väljundinäitajates, 

järelevalves ja hindamismehhanismides, ning neid tuleb tulemuslikult rakendada; juhib 

tähelepanu sellele, et täieliku läbipaistvuse, õiguspärasuse ja vastutuse tagamiseks on 

tähtis parlamentide ja kodanikuühiskonna ametlik nõuandev ja kontrolliv roll;  

7. leiab, et avaliku ja erasektori partnerlus on hädavajalik ja innovaatiline lahendus avaliku 

sektori investeeringute pidevale nappusele; tunnistab, et avaliku ja erasektori partnerlused 

võivad olla avaliku sektori jaoks organisatsiooniliselt ja institutsiooniliselt pingutusi 

nõudvad, kuna need on olemuselt keerulised ja nendeks on vaja eri tüüpi oskusi ja uusi 

institutsioone; rõhutab sellega seoses, kui olulised on hea valitsemistava, õigusriigi 

põhimõtted ning kaasavad, avatud ja läbipaistvad riiklikud institutsioonid; tuletab meelde, 

kui tähtis on ELi juhtroll säästva arengu eesmärgi nr 16 (õigusküsimused ja tulemuslikult 

töötavad institutsioonid) tugevdamisel valitsustevahelistel läbirääkimistel 2015. aasta 

järgse ülemaailmse arenguraamistiku üle;  

8. nõuab tungivalt, et komisjon, kes on teatanud, et soovib edaspidi segarahastamisvahendite 

kasutamist märkimisväärselt laiendada, viiks ellu Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 

segarahastamisvahendite kasutamise kohta antud soovitused ning hindaks laenude ja 

toetuste ühendamise mehhanismi, eriti seoses arengu ning finantsilise täiendavuse, 

läbipaistvuse ja vastutusega; 

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et avaliku ja erasektori partnerluses 

osalevad ettevõtjad järgiksid ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõtet projektide kogu 

kestuse vältel, austades sealhulgas ÜRO algatust Global Compact inimõiguste valdkonnas, 

ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

peamisi tööalaseid norme, keskkonnanorme ja ÜRO korruptsioonivastast konventsiooni; 

on seisukohal, et projektide kogu kestuse vältel tuleks arvesse võtta ka OECD suuniseid, 

eriti IV peatükki inimõiguste järgimise kohta; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma 

jõustatavad vastutusmehhanismid;  

10. soovitab ELil toetada ÜRO raames rahvusvahelise õiguslikult siduva dokumendi 

väljatöötamist riikidevaheliste korporatsioonide ja teiste ettevõtete tegevuse 

reguleerimiseks inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste seadustega, kuna see täpsustab 

riikidevaheliste korporatsioonide kohustusi inimõiguste valdkonnas, samuti 

korporatsioonide kohustusi riikide ees, ning sellega luuakse tõhusad õiguskaitsevahendid 

ohvritele juhtudeks, kui riigi kohtusüsteem ei ole selgelt võimeline korporatsioonidele 
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süüdistusi esitama; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et VKEd on arenguriikides töökohtade ja jõukuse loomisel 

käimapanevaks jõuks, luues ligi 90 % töökohtadest; peab hädavajalikuks teha avaliku ja 

erasektori partnerluse raames üha rohkem koostööd kohaliku erasektoriga (oluline 

riigisiseste vahendite mobiliseerimiseks ja töökohtade loomiseks) ning Euroopa VKEde ja 

idufirmadega, et kasutada pikaajalist rahastamist, ärgitada innovatsiooni tehnoloogias ja 

ärimudelites ning luua mehhanisme erasektori vastutuse suurendamiseks; 

12. rõhutab, et arenguasutused peavad tagama, et riiklikku arenguabi kasutataks 

arengumaades kohalike majandusvõrgustike toetamiseks, mitte aga doonorriikide 

eraettevõtete ja rahvusvaheliste ettevõtete edendamiseks; rõhutab eriti, et avaliku ja 

erasektori partnerlus peaks olema suunatud riigi mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate suutlikkuse suurendamisele; 

13. tuletab meelde, et Euroopa Liit on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja 

soolise aspekti arvestamisele kõigis oma meetmetes; nõuab tungivalt, et ka avaliku ja 

erasektori partnerluste kavandamisel ja elluviimisel võetaks arvesse soolist mõõdet, nt 

kasutades suunatud investeeringute puhul sooliselt eristatud andmeid ja analüüse ning 

lisades lepingutesse võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad, pidades silmas naiste 

huve; nõuab sellega seoses, et toetataks rohkem kohalikke VKEsid, eriti naisettevõtjaid, 

võimaldamaks neil erasektori juhitud majanduskasvust kasu saada;  

14. teeb ettepaneku, et komisjon hõlbustaks mitme sidusrühma struktureeritud dialoogi 

platvorme, mis hõlmaks näiteks töötajaid, ettevõtjaid ja tööandjaid esindavaid 

organisatsioone, et kasvatada usaldust ja leppida ühistes eesmärkides kokku eri 

sidusrühmadega, nagu valitsused, rahastajad, erasektor, heategevuslikud fondid, kohalikud 

ametiasutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ja vabaühendused, et luua 

investeeringute- ja haldusalasest seisukohast kindlus; rõhutab sellega seoses, et ELi 

delegatsioonidel eri riikides on oluline roll niisuguste dialoogide vahendajana. 
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