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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien tärkeydestä talouskasvun, 
innovoinnin, kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen välineenä sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla; korostaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla on 
strateginen rooli infrastruktuurien ja erityisesti energia-, vesi-, tie- ja digitaalisten 
infrastruktuurien uudistamisessa; huomauttaa, että eurooppalaiset yhtiöt kykenevät hyvin 
kilpailemaan tällaisista järjestelyistä ja hoitamaan niitä;

2. korostaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevat myönteiset 
vaikutukset perustuvat hankkeiden parempaan toteutukseen, hyvään kustannus-
hyötysuhteeseen, mahdollisuuteen rahoittaa kustannuksia pitkällä aikavälillä sekä 
innovointia ja tutkimusta vauhdittaviin tekijöihin ja joustavampaan ja 
ammattitaitoisempaan projektinhallintaympäristöön;

3. ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille on luonteenomaista 
pitkä elinkaari, joka ulottuu toisinaan kymmenestä 30 vuoteen; katsoo, että tällaisten 
kumppanuuksien elinkaaren tulisi olla tarkoituksenmukainen ja edistää työhön, tavaroihin 
ja tarjottaviin palveluihin liittyviä tavoitteita ilman, että vääristetään keinotekoisesti 
kilpailua tai luodaan korkeampia kustannuksia tai kohtuutonta rasitusta julkishallinnolle 
ja veronmaksajille;

4. muistuttaa, että infrastruktuurihankkeisiin liittyy luonnostaan erinäisiä riskejä (etenkin 
rakentamiseen, ympäristöön, televiestintään ja energiaverkkoihin liittyviin hankkeisiin) ja 
että hallitus siirtää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta osan riskistä 
yksityisille urakoitsijoille, jolloin molemmat osapuolet voivat saada hyötyä mutta myös 
jakaa näiden hankkeiden riskit ja vastuualueet; painottaa lisäksi, että riittävä riskinjako on 
olennaista, jotta voidaan vähentää hankkeen kustannuksia ja varmistaa sen tuloksellinen 
toteutus ja elinkelpoisuus;

5. muistuttaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille on luonteenomaista 
niiden korkea arvo ja tekninen monimutkaisuus sekä osapuolten pitkän aikavälin 
sitoutuminen; huomauttaa, että ne tarvitsevat sen vuoksi riittävässä määrin joustavuutta ja 
menettelyllisiä takeita avoimuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvoisen kohtelun 
varmistamiseksi;

6. painottaa tarvetta varmistaa tasapuolinen kilpailu ja kaikkien asianosaisten pääsy julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin etenkin oikeudenmukaisilla ja avoimilla 
valintamenettelyillä, joiden perusteella hallitukset luovat kumppanuuksia;

7. korostaa, että tällä alalla tehtävässä työssä on erityisesti otettava huomioon, että EU:ssa 
toimivien pk-yritysten on vaikea kilpailla kansainvälisillä markkinoilla julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuteen kuuluvana ja että on varmistettava, että pk-yritykset 
saavat todellisen ja oikeudenmukaisen pääsyn markkinoille erityisesti yleishyödyllisten 
palvelujen alalla, mistä säädetään direktiivissä 2014/25/EU; korostaa tässä yhteydessä 
sellaisten erityissääntöjen merkitystä, joilla mahdollistetaan pk-yritysten osallistuminen 
tarjouskilpailuihin osana klustereita tai ryhmiä, sekä avointen ja läpinäkyvien 
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alihankintaketjujen käyttö;

8. muistuttaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla olisi luotava runsaasti 
lisäarvoa kansalaisille ja kuluttajille, varmistettava palvelujen ja/tai tavaroiden laatu ja 
tarjottava konkreettista kilpailu- ja taloudellista etua julkishallinnoille sekä valtion että 
paikallistasolla, mutta samalla olisi vältettävä ylimääräisen rasituksen tai tappioiden 
aiheutumista julkiselle sektorille;

9. korostaa, että vaikka julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyt voivat olla 
monimuotoisia, sisämarkkinoiden lainsäädäntö asettaa tiukkoja menettelyvaatimuksia; 
huomauttaa, että lainsäädäntöä tarkistettiin ja konsolidoitiin julkisista hankinnoista 
annetuissa direktiiveissä 2014/24/EU ja 2014/25/EU, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä annetussa direktiivissä 2014/23/EU sekä institutionalisoituja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevassa ohjeistuksessa; kehottaa komissiota 
harkitsemaan mahdollisuutta tarjota kehitysmaille teknistä apua ja neuvoja siihen, miten 
ne voivat valmistella ja panna täytäntöön EU:n normeja markkinoillaan;

10. painottaa, että EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat suurelta osin avoimet 
kansainväliselle kilpailulle ja että niitä koskevien sääntöjen tarkoituksena on edistää 
reilua ja tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla sekä osallistavaa kasvua markkinoilla, 
joiden toiminta perustuu taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatteeseen, ja tarjota 
yhtäläiset toimintaedellytykset kansainvälisille investoijille; muistuttaa, että yhtiöitä ei 
syrjitä ulkomaisen omistuksen tai määräysvallan perusteella ja että ulkomaiset yhtiöt 
voivat käynnistää liiketoiminnan paikallisella tasolla osallistuakseen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyihin;

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että unionin kauppasopimukset sisältävät tarvittavat 
ehdot, jotta eurooppalaiset yritykset voivat kilpailla tasavertaisin ehdoin paikallisten 
yritysten kanssa ulkomailla; katsoo, että tähän sisältyy asiaan liittyvien palveluiden 
saatavuus sekä selvät ja tasapuoliset säännöt tarjouskilpailuja koskevien tietojen 
saatavuudesta ja tarjouskilpailujen ratkaisuperusteista; korostaa, että avoimuuden 
lisääminen ja sähköisten menettelyjen kehittäminen on erityisen tärkeää pienille ja 
keskisuurille yrityksille sekä kestävien ja osallistavien julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien luomiselle;

12. korostaa, että yksityisen sektorin toimijoita voidaan houkutella erityisesti rajat ylittäviin 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin antamalla sijoittajille riittävästi vakuuksia 
siitä, että heidän pitkän aikavälin investointinsa hyötyy vakaasta toimintaympäristöstä, 
oikeusvarmuudesta ja hyvästä hallintotavasta; korostaa sen vuoksi tarvetta varmistaa 
eurooppalaisten yritysten investointien ja taloudellisten varojen tehokas suojelu osana 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyjä EU:n ulkopuolella;

13. kehottaa komissiota työskentelemään kauppapolitiikan ja -sopimusten alalla ja 
parantamaan eurooppalaisten yritysten pääsyä EU:n ulkopuolisille markkinoille julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyjen yhteydessä;

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n tukemat elimet, kuten pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) ja 
Yritys-Eurooppa-verkosto, voivat saada tietoa ja jakaa sitä pk-yrityksille siitä, miten ne 
voivat päästä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin EU:n ulkopuolisissa maissa, 
ja edistämään pk-yritysten osallistumista tällaisiin kumppanuuksiin kolmansissa maissa;
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15. kehottaa komissiota muiden maiden kanssa käytävien kauppa- ja investointisopimuksia 
koskevien neuvottelujen yhteydessä tukemaan sellaisten esteiden purkua, jotka 
heikentävät EU:n yritysten ja erityisesti pk-yritysten pääsyä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin näissä maissa, ja edistämään EU:n kansalaisten ammatillista 
liikkuvuutta, jotta EU:n yritykset voivat kilpailla tasavertaisin ehdoin paikallisten ja 
kolmansien maiden yritysten kanssa.
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