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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että EU:n kauppa-, investointi- ja kehityspolitiikka ovat yhteydessä toisiinsa ja 
että Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa vahvistetaan kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden periaate ja edellytetään, että kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet 
otetaan huomioon toteutettaessa muita sellaisia politiikkoja, jotka todennäköisesti 
vaikuttavat kehitysmaihin; korostaa lisäksi, että Euroopan unionin investointitoimet on 
tärkeä suunnata sellaisiin taloudellisiin valintoihin, joihin sisältyy todellinen sosiaalisten 
vaikutusten arviointi;

2. korostaa, että yksityiset sijoitukset ja rahoitus ovat todennäköisesti kestävän kasvun 
tärkein moottori ja että kehitysmaiden kasvun odotetaan olevan tulevina vuosina noin viisi 
prosenttia; toteaa, että ne voivat auttaa tukemaan paikallistalouksia ja paikallisia yrityksiä 
sekä tarjoamaan kunnon työpaikkoja, mikä auttaisi poistamaan köyhyyttä, jos suoria 
ulkomaisia investointeja säädellään asianmukaisesti ja ne kytketään kumppanimaiden 
talouksien konkreettisiin parannuksiin, esimerkiksi tekniikan siirtämiseen ja 
koulutusmahdollisuuksien luomiseen paikalliselle työvoimalle; katsoo näissä olosuhteissa, 
että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet voivat hyödyttää vähiten kehittyneitä 
maita, sillä suhteeton sijoitusriski ei kannusta riittävästi yksityisiin sijoituksiin; korostaa, 
että tulevien, vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan kehitysyhteistyön 
toimintasuunnitelmaan sisältyvien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeiden 
olisi edelleen pyrittävä köyhyyden vähentämiseen ja muihin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja ne olisi mukautettava kumppanimaiden kansallisiin kehityssuunnitelmiin;

3. panee merkille, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeiden 
asianmukaisella jäsentelyllä ja tehokkaalla toimeenpanolla voi olla monia muun muassa 
innovoinnin, tehokkaamman resurssien käytön sekä laadun takaamisen ja valvonnan 
kaltaisia hyötyvaikutuksia; huomauttaa myös, että kehitysmaiden julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeita on arvioitava sen perusteella, miten niillä pystytään 
tuottamaan kehitystuloksia, ja että riskirasite on jaettava tasapuolisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin kesken; korostaa, että kehitysmaissa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeet ovat tähän asti keskittyneet energia- ja televiestintäaloille, kun taas 
yksityisten tahojen osallistuminen yhteiskunnan infrastruktuurin luomiseen on harvinaista; 
kannustaa tästä syystä niitä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeita, joiden 
ensisijaisena tavoitteena on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen;

4. kehottaa lisäämään kumppanimaiden hallituksille annettavaa teknistä apua, kuten 
paikallisen henkilöstön koulutusta ja teknologian jakamista, jotta parannetaan niiden 
kykyä vaatia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeiden omistusoikeutta ja 
kantaa osansa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeiden hallinnointivastuusta 
siten, että autetaan niitä ottamaan käyttöön pankkijärjestelmiä ja verohallintoja, jotka 
pystyvät takaamaan talouden hallinnan sekä julkisten ja yksityisten varojen hoidon; 
huomauttaa, että joidenkin aiempien kokemusten perusteella huonosti neuvotellut julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuussopimukset voivat lisätä valtion velkaantuneisuutta, ja 
kehottaa laatimaan sääntelykehyksen vastuulliselle rahoittamiselle;
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5. tukee voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien 
periaatteiden tehokasta ja kattavaa levittämistä ja täytäntöönpanoa sekä unionissa että sen 
ulkopuolella, korostaa, että on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin politiikkatoimiin ja 
lainsäädännöllisiin toimiin YK:n ohjaavien periaatteiden tehokkaassa täytäntöönpanossa 
olevien puutteiden korjaamiseksi, ja toteaa, että tämä koskee esimerkiksi oikeussuojan 
saatavuutta;

6. on huolestunut siitä, että tiettyjä julkisten varojen käytön tarkoituksenmukaisuuden 
takaavia suojakeinoja ei aina sovelleta; huomauttaa erityisesti, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeiden tavoitteet määritellään usein hyvin yleisellä tasolla ja 
yksityiskohtaisten, mitattavissa ja saavutettavissa olevien sekä ajankohtaisten tavoitteiden 
kriteerit usein puuttuvat; korostaa, että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeiden tulisi olla väline, jolla palkitaan yksityisyritysten vastuullinen 
toiminta; katsoo siksi, että olisi otettava käyttöön vahva sääntelykehys, jolla varmistetaan, 
että näissä investoinneissa noudatetaan ihmisoikeuksia, sosiaali- ja ympäristönormeja sekä 
avoimuutta koskevia normeja ja että yksityinen sektori maksaa oman osuutensa veroista; 
toteaa myös, että jokaiselle virallisesta kehitysavusta hyötyvälle julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeelle on tehtävä köyhiä hyödyttävän kehitysyhteistyön 
seurausten etukäteisarviointi, jolla varmistetaan ihmisten oikeudet, erityisesti maan, veden 
ja perussosiaalipalvelujen saatavuus; korostaa, että hankkeiden valmisteluvaiheessa on 
sovittava yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä mitattavissa olevista 
tuotosindikaattoreista ja valvonnasta että arviointimenetelmistä ja ne on pantava 
tehokkaasti täytäntöön; korostaa parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan virallisen, 
neuvoa-antavan aseman ja valvontaroolin tärkeyttä täydellisen avoimuuden, legitiimiyden 
ja vastuuvelvollisuuden varmistamisessa; 

7. pitää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeita erittäin tärkeänä 
innovatiivisena ratkaisuna julkisten investointien puutteen kasvavaan ongelmaan; 
myöntää, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeet voivat aiheuttaa 
julkiselle sektorille organisatorisen ja institutionaalisen haasteen, sillä ne ovat luonteeltaan 
monimutkaisia ja edellyttävät monenlaista osaamista ja uusia laitoksia; korostaa tässä 
yhteydessä hyvän hallinnon, oikeusvaltioperiaatteen sekä osallistavien ja avointen 
julkisten laitosten tärkeyttä; muistuttaa EU:n johtoaseman tärkeydestä oikeuspalveluja ja 
tehokkaita instituutioita koskevan kestävän kehityksen 16. tavoitteen vahvistamisessa 
vuoden 2015 jälkeisen globaalin kehityksen toimintakehyksen hallitustenvälisissä 
neuvotteluissa; 

8. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
yhdistämismekanismien käytöstä antaman erityiskertomuksen suositukset ja arvioimaan 
lainojen ja avustusten yhdistämismekanismin, erityisesti kehityksen ja rahoituksen 
täydentävyyden, avoimuuden ja luotettavuuden osalta etenkin, kun se on osoittanut 
toiveensa laajentaa merkittävästi yhdistämismekanismin käyttöä tulevina vuosina;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeisiin osallistuvat yritykset kunnioittavat yritysten sosiaalisen vastuun 
periaatteita, kuten ihmisoikeuksia koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta, 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, ILO:n keskeisiä 
työnormeja, ympäristönormeja ja YK:n korruption vastaista yleissopimusta; katsoo, että 
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OECD:n toimintaohjeet ja etenkin ihmisoikeuksia käsittelevä luku IV olisi otettava 
huomioon hankkeiden koko elinkaaren ajan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan täytäntöönpanokelpoiset vastuumekanismit; 

10. kannustaa EU:ta tukemaan monikansallisia yhtiöitä ja muita liikeyrityksiä kansainvälisesti 
sitovan ihmisoikeuksia koskevan YK:n välineen meneillään olevaa perustamisprosessia, 
sillä se selventää monikansallisten yhtiöiden velvollisuuksia ihmisoikeuksien alalla sekä 
yhtiöiden velvollisuuksia valtioiden suhteen ja sen avulla voitaisiin luoda tehokkaita 
oikeussuojakeinoja uhreille tapauksissa, joissa kotimainen tuomiovalta ei selvästikään 
pysty tosiasiassa asettamaan yhtiöitä syytteeseen;

11. kiinnittää huomiota siihen, että pk-yritykset ovat työpaikkojen ja vaurauden luomisen 
kantava voima kehitysmaissa, sillä ne luovat noin 90 prosenttia työpaikoista; pitää 
välttämättömänä lisätä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeita sekä 
kotimaisten resurssien hyödyntämisen ja työpaikkojen luomisen kannalta tärkeän 
paikallisen yksityissektorin että eurooppalaisten pk-yritysten ja uusyritysten kanssa, jotta 
voidaan ottaa käyttöön pitkän aikavälin rahoitusta, luoda innovaatioita tekniikan ja 
liiketoimintamallien alalla sekä laatia yksityiselle sektorille vastuumekanismeja;

12. korostaa, että kehittämisvirastojen on varmistettava, että julkinen kehitysrahoitus 
käytetään kehitysmaiden paikallistalouden verkostojen tukemiseen eikä sitä suunnata 
tuenantajamaiden yksityisyritysten ja monikansallisten yritysten tukemiseen; korostaa 
erityisesti, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeilla tulisi pyrkiä 
parantamaan mikro- ja pk-yritysten valmiuksia;

13. muistuttaa, että Euroopan unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja 
varmistamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa toimissaan; kehottaa 
integroimaan sukupuoliulottuvuuden julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi käyttämällä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja ja kohdennettuja investointeja koskevaa 
analyysia ja sisällyttämällä sopimuksiin keskeiset tulosindikaattorit naisten eduksi; 
kehottaa tässä yhteydessä antamaan enemmän tukea paikallisille pk-yrityksille ja 
erityisesti naisyrittäjille, jotta he voivat hyötyä yksityisen sektorin tuomasta kasvusta; 

14. kehottaa komissiota edistämään sidosryhmien, kuten työntekijöitä edustavien järjestöjen, 
yrittäjien ja työnantajien, välisiä laajapohjaisia rakenteellisia keskustelufoorumeita, jotta 
voidaan lisätä luottamusta, sopia yhteisistä tavoitteista monen eri sidosryhmän, kuten 
hallitusten, tuenantajien, yksityisen sektorin, hyväntekeväisyyttä harjoittavien järjestöjen, 
paikallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen, kesken ja luoda varmuutta sijoittamisen 
ja hallinnon näkökulmasta; korostaa tähän liittyen EU:n edustustojen tärkeää roolia 
asianomaisissa maissa tällaisten keskustelujen helpottajana.
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