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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde avaliku ja erasektori partnerluse tähtsust majanduskasvu, uuenduslikkust, 

konkurentsivõimet ja töökohtade loomist soodustava vahendina nii ühtsel turul kui ka 

välisriikides; rõhutab avaliku ja erasektori partnerluse strateegilist rolli taristute, eelkõige 

energia-, vee-, maantee- ja digitaalse taristu kaasajastamisel; märgib, et Euroopa 

ettevõtted on partnerlusse astumise konkurentsiks ja partnerluse teostamiseks hästi ette 

valmistatud; 

2. rõhutab, et avaliku ja erasektori partnerluse hea mõju tuleneb projektide paranenud 

elluviimisest, kulude ja tulude heast vahekorrast, kulude pikaajalise rahastamise 

võimalusest, innovatsiooni ja teadusuuringute ergutamisest ning paindlikumast ja 

oskuslikumast halduskeskkonnast; 

3. võtab arvesse asjaolu, et avaliku ja erasektori partnerlust iseloomustab pikk elutsükkel, 

mis mõnikord ulatub 10–30 aastani; on veendunud, et avaliku ja erasektori partnerluse 

kestus peaks olema mõttekas ja taotletavate töö, kaupade ning teenusteosutamise 

eesmärkidega kooskõlas, nii et ei tekitataks konkurentsimoonutusi ega suurendataks 

asjatult haldusasutuste ja maksumaksjate kulusid ja koormust; 

4. tuletab meelde, et infrastruktuuriprojektidega kaasneb mitmeid riske (eelkõige ehituse, 

keskkonna, telekommunikatsiooni ja energiavõrkude valdkonnas) ning valitsus kannab 

avaliku ja erasektori partnerluse kaudu osa neist riskidest eraettevõtjale üle, nii et 

mõlemad saavad kasu ja samas jagavad projektidega seotud riski ja vastutust; rõhutab 

lisaks, et riski piisav jagamine on oluline projekti kulude vähendamiseks ning selle eduka 

rakendamise ja elujõulisuse tagamiseks; 

5. tuletab meelde, et avaliku ja erasektori partnerlust iseloomustab suur väärtus, tehniline 

keerukus ning partnerite pikaajaline seotus; märgib, et seetõttu on partnerluse eelduseks 

sobiv paindlikkuse ja menetluslike tagatiste tase, et tagada läbipaistvus, 

mittediskrimineerimine ja võrdne kohtlemine; 

6. rõhutab vajadust tagada kõigile avaliku ja erasektori partnerluse osalistele ausad 

konkurentsitingimused ja juurdepääs, eelkõige õiglase ja läbipaistva valikumenetluse teel, 

millega valitsused niisugust partnerlust arendavad;  

7. rõhutab, et avaliku ja erasektori partnerluse arendamisel tuleb arvesse võtta eelkõige ELis 

asuvate VKEde probleeme partnerluse raames rahvusvahelisel turul konkureerimisel ja 

vajadust tagada VKEdele konkreetne, õiglane ja vastastikune juurdepääs, eelkõige 

kommunaalteenuste sektoris, nagu on sätestatud direktiivis 2014/25/EL; rõhutab sellega 

seoses, kui olulised on konkreetsed eeskirjad, millega VKEdele lubatakse klastri- või 

rühmaviisilist hankimist, ning läbipaistvate ja avatud allhankeahelate kasutamine; 

8. tuletab meelde, et avaliku ja erasektori partnerlus peaks andma kodanikele ja tarbijatele 

suurt lisaväärtust, tagama teenuste ja/või kaupade kvaliteedi ning andma avalikule 
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haldusele nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil konkreetseid konkurentsivõimelisi ja 

majanduslikke eeliseid, vältides samal ajal avalikule sektorile lisakoormuse või kahjumi 

tekitamist; 

9. rõhutab, et kuigi avaliku ja erasektori partnerlus võib võtta väga erinevaid vorme, on selle 

kohta ühtset turgu käsitlevates õigusaktides sätestatud kõrged menetlusstandardid; märgib, 

et neid õigusakte muudeti ja need sõnastati uuesti direktiividega 2014/24/EL ja 

2014/25/EL riigihangete kohta, direktiiviga 2014/23/EL kontsessioonilepingute kohta 

ning institutsioonilise avaliku ja erasektori partnerluse suunistega; kutsub komisjoni üles 

kaaluma võimalust anda arengumaadele tehnilist abi ja nõu, kuidas oma turgudel ELi 

standardite kasutamiseks valmistuda ja neid rakendada; 

10. rõhutab, et ELi avaliku hanke turud on enamjaolt rahvusvahelisele konkurentsile avatud 

ning seal kehtivad eeskirjad, mille eesmärk on edendada ühtsel turul õiglast ja tõhusat 

konkurentsi ja saavutada kaasav majanduskasv põhimõttel, et lepingud sõlmitakse 

vastavalt sellele, milline pakkumine on kõige konkurentsivõimelisem, samuti tagada 

rahvusvahelistele investoritele võrdsed tingimused; tuletab meelde, et välismaist osalust 

või kontrolli ei diskrimineerita ning välisriikide ettevõtted võivad kohalikku äritegevust 

alustada, et avaliku ja erasektori partnerluses osaleda; 

11. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et liidu kaubanduslepingud sisaldavad vajalikke 

tingimusi, mis võimaldavad Euroopa ettevõtjatel kolmandates riikides sealsete 

ettevõtjatega võrdsetel tingimustel konkureerida; on seisukohal, et see hõlmab 

juurdepääsu seotud teenustele ning selgeid ja õiglasi eeskirju hanketeabe kättesaadavuse 

ja pakkumuste hindamise kriteeriumide kohta; rõhutab, et suurem läbipaistvus ja 

internetipõhiste menetluste väljatöötamine on eriti tähtis väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate ning kestliku ja kaasava avaliku ja erasektori partnerluse jaoks; 

12. rõhutab, et selleks, et avaliku ja erasektori partnerlus, eelkõige piiriülene partnerlus 

erasektorile huvipakkuvaks muuta, on tähtis investoritele piisava kindlusega tagada, et 

pikaajalisi investeeringuid tehes võivad nad arvestada turvalise keskkonna, õiguskindluse 

ja hea valitsemistavaga; rõhutab seetõttu, et tuleb tagada tõhus kaitse Euroopa ettevõtete 

investeeringutele ja majandusvarale, mis avaliku ja erasektori partnerluskokkulepetest 

tulenevalt asuvad väljaspool ELi; 

13. palub komisjonil teha kaubanduspoliitika ja -lepingute vallas tööd selle nimel, et 

suurendada avaliku ja erasektori partnerluskokkulepete raames Euroopa ettevõtjate 

juurdepääsu väljaspool ELi asuvatele turgudele; 

14. kutsub komisjoni üles tagama, et ELi toetatud asutused, näiteks Väikeste ja Keskmise 

Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ja Euroopa ettevõtlusvõrgustik (EEN), 

saaksid samuti kasutada ja VKEdele jagada teavet selle kohta, kuidas väljaspool ELi 

asuvates riikides avaliku ja erasektori partnerlusse astuda, ning edendaksid VKEde 

osavõttu avaliku ja erasektori partnerlusest kolmandates riikides; 

15. palub komisjonil muude riikidega kaubandus- ja investeerimislepingute üle peetavatel 

läbirääkimistel toetada ELi ettevõtete ja eriti VKEde teelt tõkete kõrvaldamist, et nad 

saaksid neis riikides avaliku ja erasektori partnerlusse astuda ja toetada ELi spetsialistide 

tööleasumist neisse riikidesse, ning et võimaldada neil võrdsetel alustel konkureerida nii 
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kodumaiste kui ka kolmandate riikide ettevõtetega. 
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