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Tarkistus 1
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -1 viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 
208 artiklan, jossa määrätään EU:n 
kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuudesta,

Or. es

Tarkistus 2
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 
208 artiklan, jossa vahvistetaan, että 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikan 
päätavoite on köyhyyden poistaminen, ja 
määrätään kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuudesta,

Or. en

Tarkistus 3
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 Poistetaan.
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hyväksymänsä tarkistukset ehdotukseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin 
sisämarkkinoille julkisten hankintojen 
alalla sekä unionin tavaroiden ja 
palvelujen kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille pääsyä koskevia 
neuvotteluja tukevista menettelyistä4,

__________________
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0027.

Or. en

Tarkistus 4
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EIM:n komissiolle 
vuonna 2010 laatiman raportin 
eurooppalaisten pk-yritysten 
kansainvälistymisestä,

Or. en

Tarkistus 5
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” 
(COM(2010)2020),

Or. es
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Tarkistus 6
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesta Euroopan 
uudesta kauppapolitiikasta 
(2010/2152(INI))1,

__________________
1 EUVL C 56E, 26.2.2013, s. 87–98.

Or. es

Tarkistus 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka –
Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 
-strategian kulmakivenä” 
(COM(2010)0612),

Or. es

Tarkistus 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 d viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Tavoitteena työllistävä elpyminen” 
(COM(2012)0173),

Or. es

Tarkistus 9
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Alankomaiden 
ulkoasiainministeriön politiikan ja 
toiminnan arviointiosaston (IOB) 
suunnitelmallisen kirjallisuuskatsauksen 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista kehitysmaissa,

Or. en

Tarkistus 10
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 1997 tehdyn 
kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan 
ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 
korruption torjuntaa koskevan OECD:n 
yleissopimuksen,

Or. es
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Tarkistus 11
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
kokouksen (Río+20) päätösasiakirjan 
46 kohdan,

Or. es

Tarkistus 12
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet 
monikansallisille yrityksille, jotka 
ajantasaistettiin toukokuussa 2011,

Or. es

Tarkistus 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva 
uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–
2014” (KOM(2011)0681),

Or. es
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Tarkistus 14
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 29. tammikuuta 2013 
antamansa päätöslauselman ”Yritysten 
yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen 
sekä kestävän ja osallistavan elpymisen 
edistäminen” (2012/2097(INI), 
PE498.081v02-00, A7-0023/2013)1

__________________
1 P7_TA(2013)0050.

Or. es

Tarkistus 15
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 j viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon UN Women 
-naisjärjestön maaliskuussa 2010 
esittämät voimaantumisen periaatteet 
(Empowerment Principles), joissa 
esitetään ohjeita naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 
työpaikoilla, markkinoilla ja yhteisössä ja 
jotka ovat tulosta UN Women -järjestön ja 
YK:n Global Compact -aloitteen välisestä 
yhteistyöstä,

Or. es
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Tarkistus 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 j viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
perusperiaatteet sekä 8. joulukuuta 2009 
annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät 
(1),

Or. es

Tarkistus 17
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 k viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Naisten ja miesten tasa-arvostrategia 
vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491) 
5 kohdan,

Or. es

Tarkistus 18
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 l viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) julistuksen työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista vuodelta 
1998 sekä ILO:n yleissopimukset 
seuraavista kansainvälisistä työelämän 
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perusnormeista: pakkotyön poistaminen 
(yleissopimukset nro 29 (1930) ja 
105 (1957)), järjestäytymisvapaus ja 
kollektiivinen neuvotteluoikeus 
(yleissopimukset nro 87 (1948) ja 
98 (1949)), lapsityön kielto 
(yleissopimukset nro 138 (1973) ja 
182 (1999)) ja syrjinnän kielto 
työelämässä (yleissopimukset nro
100 (1951) ja 111 (1958)),

Or. es

Tarkistus 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 m viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimukset 
työlausekkeista välikirjoissa (yleissopimus 
nro 94 (1949)) ja kollektiivisesta 
neuvottelumenettelystä (yleissopimus 
nro 154),

Or. es

Tarkistus 20
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 n viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n laatiman 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman ja 
globaalin työllisyyssopimuksen, jotka 
hyväksyttiin yksimielisesti 
kansainvälisessä työkonferenssissa 
19. kesäkuuta 2009,
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Or. es

Tarkistus 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 o viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sosiaalisesti 
oikeudenmukaista globalisaatiota 
koskevan julistuksen, jonka ILO:n 
183 jäsenvaltiota hyväksyivät 
yksimielisesti 10. kesäkuuta 2008,

Or. es

Tarkistus 22
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että maiden talousrakenteet ja 
talouden dynaamisuus hyötyvät 
toimintaympäristöstä, jossa julkinen ja
yksityinen sektori voivat olla 
vuorovaikutuksessa ja jossa julkisen ja 
yksityisen sektorin yksiköt voivat tehdä 
yhteistyötä yhteisten aloitteiden ja 
yhteisyritysten muodossa;

A. toteaa, että maiden yhteiskunnat ja 
talousrakenteet ja talouden dynaamisuus 
hyötyvät toimintaympäristöstä, jossa 
julkinen ja yksityinen sektori voivat olla 
vuorovaikutuksessa ja jossa julkisen ja 
yksityisen sektorin yksiköt voivat tehdä 
yhteistyötä muun muassa yhteisten 
aloitteiden ja yhteisyritysten muodossa;

Or. es

Tarkistus 23
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. huomauttaa, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuushankkeet 
ovat tärkeällä sijalla kehitysohjelmassa ja 
niitä edistetään edelleen tapana kuroa 
umpeen infrastruktuurin rahoitusvajetta 
niin kehittyneissä maissa kuin 
kehitysmaissakin;

Or. en

Tarkistus 24
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. toteaa, että EU:n yksityiselle 
sektorille tarjoamalla tuella ja yhteistyöllä 
on voitava myötävaikuttaa köyhyyden ja 
eriarvoisuuden vähentämiseen ja edistää 
ihmisoikeuksia, ympäristönormeja ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua;

Or. en

Tarkistus 25
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vaikka julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia on käytetty jo 
pitkään hallitusten politiikoissa 
keskusvaltio-, alue- ja paikallistasolla, 
kumppanuuksille ei ole kansainvälisesti 
vahvistettua määritelmää eikä kattavaa 

B. toteaa, että vaikka julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia on käytetty jo 
pitkään hallitusten politiikoissa 
kansainvälisellä, kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla, kumppanuuksille ei ole 
kansainvälisesti vahvistettua määritelmää 
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säädöskehystä; toteaa, että käytännössä 
tällaisten kumppanuuksien katsotaan 
tarkoittavan julkisen sektorin toimijoiden 
(hallitukset, virastot ja kansainväliset 
järjestöt tai niiden yhdistelmät) ja 
yksityisen sektorin toimijoiden (yritykset 
tai voittoa tavoittelemattomat yksiköt) 
erilaisia kattavia yhteistyösuhteita, joissa 
yleensä yksityinen sektori tuottaa 
infrastruktuureja tai palveluja, joista on 
perinteisesti vastannut julkinen sektori eli 
valtio;

eikä kattavaa säädöskehystä; toteaa, että 
käytännössä tällaisten kumppanuuksien 
katsotaan tarkoittavan julkisen sektorin 
toimijoiden (hallitukset, virastot ja 
kansainväliset järjestöt tai niiden 
yhdistelmät) ja yksityisen sektorin 
toimijoiden (yritykset tai voittoa 
tavoittelemattomat yksiköt) erilaisia 
kattavia yhteistyösuhteita, joissa yleensä 
yksityinen sektori tuottaa infrastruktuureja 
tai palveluja, joista on perinteisesti 
vastannut julkinen sektori eli valtio;

Or. es

Tarkistus 26
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi on vuodesta 2007 lähtien 
kurittanut ankarasti niin kehittyneitä kuin 
nousevia talouksia ja kehitysmaita ja 
vaikuttanut budjettipolitiikkoihin ja sekä 
julkisen että yksityisen sektorin 
toimijoiden mahdollisuuksiin saada 
tarvitsemaansa rahoitusta hankkeiden 
toteuttamiseksi sekä vaikeuttanut
infrastruktuurihankkeiden ja muiden 
paljon pääomia vaativien hankkeiden 
kehittämistä ja peruspalvelujen 
tuottamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi on vuodesta 2007 lähtien 
kurittanut ankarasti niin kehittyneitä kuin 
nousevia talouksia ja kehitysmaita ja 
vaikuttanut budjettipolitiikkoihin ja sekä 
julkisen että yksityisen sektorin 
toimijoiden mahdollisuuksiin saada 
tarvitsemaansa rahoitusta hankkeiden 
toteuttamiseksi sekä vaikeuttanut 
infrastruktuurihankkeiden ja muiden paljon 
pääomia vaativien hankkeiden kehittämistä 
ja peruspalvelujen tuottamista;

C. toteaa, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi on vuodesta 2007 lähtien 
kurittanut ankarasti niin kehittyneitä kuin 
nousevia talouksia ja kehitysmaita ja 
vaikuttanut budjettipolitiikkoihin ja sekä 
julkisen että yksityisen sektorin 
toimijoiden, etenkin pk-yritysten,
mahdollisuuksiin saada tarvitsemaansa 
rahoitusta hankkeiden toteuttamiseksi sekä 
vaikeuttanut infrastruktuurihankkeiden ja 
muiden paljon pääomia vaativien 
hankkeiden kehittämistä ja peruspalvelujen 
tuottamista;

Or. es

Tarkistus 28
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi on vuodesta 2007 lähtien 
kurittanut ankarasti niin kehittyneitä kuin
nousevia talouksia ja kehitysmaita ja 
vaikuttanut budjettipolitiikkoihin ja sekä 
julkisen että yksityisen sektorin 
toimijoiden mahdollisuuksiin saada 
tarvitsemaansa rahoitusta hankkeiden 
toteuttamiseksi sekä vaikeuttanut 
infrastruktuurihankkeiden ja muiden paljon 
pääomia vaativien hankkeiden kehittämistä 
ja peruspalvelujen tuottamista;

C. toteaa, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi on vuodesta 2007 lähtien 
kurittanut ankarasti kaikkia kehittyneitä ja 
nousevia talouksia sekä kehitysmaita ja 
vaikuttanut budjettipolitiikkoihin ja sekä 
julkisen että yksityisen sektorin 
toimijoiden mahdollisuuksiin saada 
tarvitsemaansa rahoitusta hankkeiden 
toteuttamiseksi sekä vaikeuttanut 
infrastruktuurihankkeiden ja muiden paljon 
pääomia vaativien hankkeiden kehittämistä 
ja peruspalvelujen tuottamista;

Or. en

Tarkistus 29
Lola Sánchez Caldentey
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että koska talouskriisi ja 
valtioiden velkakriisi on lisännyt julkisen 
talouden niukkuutta, on tärkeää tehostaa 
julkisten palvelujen 
kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
laatua ja varmistaa julkisten 
infrastruktuurien oikea-aikainen 
toteutus; katsoo, että tätä voidaan 
edesauttaa julkisen ja yksityisen sektorin 
toimijoiden asianmukaisella yhteistyöllä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että koska talouskriisi ja 
valtioiden velkakriisi on lisännyt julkisen 
talouden niukkuutta, on tärkeää tehostaa 
julkisten palvelujen kustannustehokkuutta, 
vaikuttavuutta ja laatua ja varmistaa 
julkisten infrastruktuurien oikea-aikainen 
toteutus; katsoo, että tätä voidaan 
edesauttaa julkisen ja yksityisen sektorin 
toimijoiden asianmukaisella yhteistyöllä;

D. katsoo, että koska talouskriisi ja 
valtioiden velkakriisi on lisännyt julkisen 
talouden niukkuutta, yhä useammat 
hallitukset turvautuvat innovatiivisiin 
ratkaisuihin kuten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin, jotka 
asianmukaisesti toteutettuina voivat 
tehostaa julkisten palvelujen 
kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
laatua ja varmistaa julkisten 
infrastruktuurien oikea-aikaisen 
toteutuksen; varoittaa kuitenkin vakavasta 
riskistä, että hallitukset valitsevat julkisen 
ja yksityisen sektorin aloitteita siksi, ettei 
tätä välinettä oteta huomioon julkisen 
talouden alijäämää laskettaessa, eivätkä 
ensisijaisesti sen vuoksi, että tämä 
vaihtoehto takaisi paremmin hankkeen 
asianmukaisen hallinnoinnin;
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Or. es

Tarkistus 31
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että koska talouskriisi ja 
valtioiden velkakriisi on lisännyt julkisen 
talouden niukkuutta, on tärkeää tehostaa 
julkisten palvelujen kustannustehokkuutta, 
vaikuttavuutta ja laatua ja varmistaa 
julkisten infrastruktuurien oikea-aikainen 
toteutus; katsoo, että tätä voidaan 
edesauttaa julkisen ja yksityisen sektorin 
toimijoiden asianmukaisella yhteistyöllä;

D. katsoo, että koska talouskriisi ja 
valtioiden velkakriisi on lisännyt julkisen 
talouden niukkuutta, on tärkeää tehostaa 
julkisten palvelujen kustannustehokkuutta 
ja laatua ja varmistaa julkisten 
infrastruktuurien oikea-aikainen toteutus;

Or. fr

Tarkistus 32
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että julkisten palvelujen saralla 
voidaan kehittää uusia aloja ja 
uudenlaisia rahoitusvälineitä ja luoda 
vapaakauppasopimusten verkosto, jotka 
helpottavat osallistumista ulkomailla 
toteutettaviin julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijoiden 
investointihankkeisiin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 33
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että julkisten palvelujen saralla 
voidaan kehittää uusia aloja ja uudenlaisia 
rahoitusvälineitä ja luoda 
vapaakauppasopimusten verkosto, jotka 
helpottavat osallistumista ulkomailla 
toteutettaviin julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijoiden 
investointihankkeisiin;

E. toteaa, että julkisten palvelujen saralla 
voidaan kannustaa jäsenvaltioita 
kehittämään uusia aloja;

Or. fr

Tarkistus 34
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että julkisten palvelujen saralla 
voidaan kehittää uusia aloja ja uudenlaisia 
rahoitusvälineitä ja luoda 
vapaakauppasopimusten verkosto, jotka 
helpottavat osallistumista ulkomailla 
toteutettaviin julkisen ja yksityisen sektorin 
toimijoiden investointihankkeisiin;

E. toteaa, että kaupan ja investointien 
vapauttaminen eivät ole tavoitteita 
sinänsä vaan välineitä, joilla voidaan 
parantaa maailman väestön 
elämänlaatua, ja että tässä tarkoituksessa 
on mahdollista kehittää innovatiivista 
politiikkaa ja uusia välineitä, kuten
uudenlaisia rahoitusvälineitä, ja luoda 
vapaakauppasopimusten verkosto, jotka 
ovat hyödyllisiä kolmansien maiden 
hallituksille infrastruktuurien, tavaroiden 
ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen 
takaamiseksi, samalla kun ne helpottavat 
EU:n yritysten osallistumista ulkomailla 
toteutettaviin julkisen ja yksityisen sektorin 
toimijoiden investointihankkeisiin;

Or. es
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Tarkistus 35
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, ettei EU:n kauppapolitiikka 
saa kannustaa eikä myöskään jarruttaa 
itsenäistä päätöksentekoa siitä, 
käytetäänkö julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuutta vai ei, mutta kun päätös on 
tehty, EU:n tehtävänä on varmistaa sekä 
suurille yrityksille että pk- ja 
mikroyrityksillemme parhaat 
mahdollisuudet päästä kumppanivaltion 
julkisten hankintojen markkinoille; 
toteaa, että tämä tuo paikalliselle 
yhteisölle lisäarvoa avautumista, 
osallistumista, vastuullisuutta, 
tehokkuutta ja politiikan 
johdonmukaisuutta koskevien 
periaatteiden kannalta;

Or. es

Tarkistus 36
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että koska yksityinen sektori 
saattaa väheksyä sosiaalista 
infrastruktuuria ja sen tuottamaa katetta, 
infrastruktuurin tuottamiseen liittyvät 
suuret kustannukset ja joidenkin alojen 
asema luonnollisina monopoleina tai 
niiden strateginen merkitys tarkoittavat, 
että avoin kilpailu ja yksityistäminen eivät 
useinkaan ole paras vaihtoehto silloin 

Poistetaan.
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kun etusijalle on asetettava yleinen etu;

Or. es

Tarkistus 37
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että koska yksityinen sektori 
saattaa väheksyä sosiaalista 
infrastruktuuria ja sen tuottamaa katetta, 
infrastruktuurin tuottamiseen liittyvät 
suuret kustannukset ja joidenkin alojen 
asema luonnollisina monopoleina tai niiden 
strateginen merkitys tarkoittavat, että avoin 
kilpailu ja yksityistäminen eivät useinkaan 
ole paras vaihtoehto silloin kun etusijalle 
on asetettava yleinen etu;

F. toteaa, että koska yksityinen sektori 
saattaa väheksyä sosiaalista 
infrastruktuuria ja sen tuottamaa katetta, 
infrastruktuurin tuottamiseen liittyvät 
suuret kustannukset ja joidenkin alojen 
asema luonnollisina monopoleina tai niiden 
strateginen merkitys tarkoittavat, että avoin 
kilpailu ja yksityistäminen eivät ole paras 
vaihtoehto, vaan etusijalle on asetettava 
yleinen etu;

Or. fr

Tarkistus 38
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. varoittaa, että 
perusinfrastruktuurien, -tavaroiden ja 
-palvelujen tuottamisessa hyödynnettävät 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet ovat teknisesti 
monimutkaisia ja että ne eivät aina ole 
poliittisesti asianmukaisin vaihtoehto 
yleisen edun takaamiseksi; varoittaa 
myös, että on osoitettu, että julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyö saattaa lisätä 
palveluista kansalaisille aiheutuvia 
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kustannuksia ja heikentää tarjottavien 
palvelujen kattavuutta ja laatua;

Or. es

Tarkistus 39
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että siksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien tarkoituksena on 
yhdistää kummankin parhaat puolet eli 
yleisen edun mukaisten palvelujen ja 
infrastruktuurin tuottaminen mieluummin 
yksityisen sektorin suuremman 
osallistumisen avulla kuin yksityistämisen 
kautta;

G. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien tarkoituksena on 
yhdistää yleisen edun mukaisten palvelujen 
ja infrastruktuurin tuottamiseen yksityisen 
sektorin suurempi osallistuminen, mitä ei 
kuitenkaan saa pitää ensimmäisenä 
askeleena kohti yksityistämistä, ja 
hallituksilla on oltava oikeus ottaa 
hankkeen hallinnointi omalle vastuulleen, 
mikäli ne katsovat sen tarpeelliseksi;

Or. es

Tarkistus 40
Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusmalliin liittyy useita 
huolenaiheita, mikä johtuu siitä, että 
julkisten tavaroiden tai palvelujen 
tarjontaan vaikuttavat tässä järjestelyssä 
sopimusehdot, joilla voidaan rajoittaa 
kansallisten ja paikallisten viranomaisten 
mahdollisuutta ottaa käyttöön, hyväksyä, 
ylläpitää tai kumota tiettyjä toimenpiteitä, 
jotka liittyvät tällaisten tavaroiden ja 
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palvelujen tilaamiseen, organisointiin, 
rahoitukseen ja tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 41
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että monissa nousevan talouden 
maissa ja kehitysmaissa on vaikea sovittaa 
yhteen yksityisten yritysten dynaamisuutta 
ja luotettavan julkisen infrastruktuurin 
puutetta; toteaa, että tällaiset kuilut (jotka 
ovat erityisen huomattavia Intiassa ja 
Brasiliassa) ovat heikentäneet 
kasvumahdollisuuksia, mikä puolestaan 
rajoittaa vienti- ja tuontimääriä tai 
häiritsee tuotantoa, koska käytettävissä ei 
ole riittävää satamainfrastruktuuria, 
maiden sisäisissä kuljetuksissa (rautatiet, 
rahti ja maantiet) on puutteita tai 
sähköntuotantoyksiköt ja 
sähkönjakeluverkot toimivat huonosti; 
toteaa, että nämä heikentävät myös 
ihmisten hyvinvointia (puutteita vesi- ja 
jätevesihuollossa); katsoo, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voidaan luoda integroituja ratkaisuja, kun 
kumppani tai yhteenliittymä huolehtii 
rakentamisesta (suunnittelu-, 
arkkitehtuuri- ja rakennuspalvelut), 
rahoituksesta (yksityistä rahoitusta 
ainakin hankkeen ennakkorahoitukseen) 
ja käytöstä (huolto-, valvonta- ja 
hallinnointipalvelut);

Poistetaan.

Or. en



PE554.830v01-00 22/73 AM\1057801FI.doc

FI

Tarkistus 42
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että monissa nousevan talouden 
maissa ja kehitysmaissa on vaikea sovittaa 
yhteen yksityisten yritysten dynaamisuutta 
ja luotettavan julkisen infrastruktuurin 
puutetta; toteaa, että tällaiset kuilut (jotka 
ovat erityisen huomattavia Intiassa ja 
Brasiliassa) ovat heikentäneet 
kasvumahdollisuuksia, mikä puolestaan 
rajoittaa vienti- ja tuontimääriä tai häiritsee 
tuotantoa, koska käytettävissä ei ole 
riittävää satamainfrastruktuuria, maiden 
sisäisissä kuljetuksissa (rautatiet, rahti ja 
maantiet) on puutteita tai 
sähköntuotantoyksiköt ja 
sähkönjakeluverkot toimivat huonosti; 
toteaa, että nämä heikentävät myös 
ihmisten hyvinvointia (puutteita vesi- ja 
jätevesihuollossa); katsoo, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voidaan luoda integroituja ratkaisuja, kun 
kumppani tai yhteenliittymä huolehtii 
rakentamisesta (suunnittelu-, 
arkkitehtuuri- ja rakennuspalvelut), 
rahoituksesta (yksityistä rahoitusta 
ainakin hankkeen ennakkorahoitukseen) 
ja käytöstä (huolto-, valvonta- ja 
hallinnointipalvelut);

H. toteaa, että monissa nousevan talouden 
maissa ja kehitysmaissa on vaikea sovittaa 
yhteen yksityisten yritysten dynaamisuutta 
ja luotettavan julkisen infrastruktuurin 
puutetta; toteaa, että tällaiset kuilut (jotka 
ovat erityisen huomattavia Intiassa ja 
Brasiliassa) ovat heikentäneet 
kasvumahdollisuuksia, mikä puolestaan
rajoittaa vienti- ja tuontimääriä tai häiritsee 
tuotantoa, koska käytettävissä ei ole 
riittävää satamainfrastruktuuria, maiden 
sisäisissä kuljetuksissa (rautatiet, rahti ja 
maantiet) on puutteita tai 
sähköntuotantoyksiköt ja 
sähkönjakeluverkot toimivat huonosti; 
toteaa, että nämä heikentävät myös 
ihmisten hyvinvointia (puutteita vesi- ja 
jätevesihuollossa);

Or. fr

Tarkistus 43
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että monissa nousevan talouden 
maissa ja kehitysmaissa on vaikea sovittaa 
yhteen yksityisten yritysten dynaamisuutta 
ja luotettavan julkisen infrastruktuurin 
puutetta; toteaa, että tällaiset kuilut (jotka 
ovat erityisen huomattavia Intiassa ja 
Brasiliassa) ovat heikentäneet 
kasvumahdollisuuksia, mikä puolestaan 
rajoittaa vienti- ja tuontimääriä tai häiritsee 
tuotantoa, koska käytettävissä ei ole 
riittävää satamainfrastruktuuria, maiden 
sisäisissä kuljetuksissa (rautatiet, rahti ja 
maantiet) on puutteita tai 
sähköntuotantoyksiköt ja 
sähkönjakeluverkot toimivat huonosti; 
toteaa, että nämä heikentävät myös 
ihmisten hyvinvointia (puutteita vesi- ja 
jätevesihuollossa); katsoo, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voidaan luoda integroituja ratkaisuja, kun 
kumppani tai yhteenliittymä huolehtii 
rakentamisesta (suunnittelu-, arkkitehtuuri-
ja rakennuspalvelut), rahoituksesta 
(yksityistä rahoitusta ainakin hankkeen 
ennakkorahoitukseen) ja käytöstä (huolto-, 
valvonta- ja hallinnointipalvelut);

H. toteaa, että monissa nousevan talouden 
maissa ja kehitysmaissa on vaikea sovittaa 
yhteen yksityisten yritysten dynaamisuutta 
ja luotettavan julkisen infrastruktuurin 
puutetta; toteaa, että tällaiset kuilut (jotka 
ovat erityisen huomattavia Intiassa ja 
Brasiliassa) ovat heikentäneet 
kasvumahdollisuuksia, mikä puolestaan 
rajoittaa vienti- ja tuontimääriä tai häiritsee 
tuotantoa, koska käytettävissä ei ole 
riittävää satamainfrastruktuuria, maiden 
sisäisissä kuljetuksissa (rautatiet, rahti ja 
maantiet) on puutteita tai 
sähköntuotantoyksiköt ja 
sähkönjakeluverkot toimivat huonosti; 
toteaa, että nämä puutteet heikentävät 
myös ihmisten hyvinvointia (puutteita vesi-
ja jätevesihuollossa); katsoo, että julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voidaan luoda integroituja ratkaisuja, kun 
kumppani tai yhteenliittymä huolehtii 
rakentamisesta (suunnittelu-, arkkitehtuuri-
ja rakennuspalvelut), rahoituksesta 
(yksityistä rahoitusta ainakin hankkeen 
ennakkorahoitukseen) ja käytöstä (huolto-, 
valvonta- ja hallinnointipalvelut);

Or. en

Tarkistus 44
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että myös hallitusten väliset 
organisaatiot ovat käyttäneet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
vähiten kehittyneiden maiden 
auttamisessa kehitys- ja yhteistyöalan 
kumppanuuksia perustamalla: 

Poistetaan.
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esimerkiksi Maailmanpankki, alueelliset 
jälleenrakennuspankit, YK:n elintarvike-
ja maatalousjärjestö, Maailman 
terveysjärjestö ja YK:n lasten avun 
rahasto Unicef ovat käyttäneet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
toimien täytäntöönpanossa; toteaa, että 
Yhdysvallat, Australia, Japania, Malesia, 
Singapore, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja 
muut Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
maat (Chilen johdolla) ovat käyttäneet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia; toteaa, että myös OECD-
maissa (Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, 
Italia, Irlanti, Hollanti, Portugali ja 
Espanja) on asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä; toteaa, että Isolla-
Britannialla on kaikkein kehittynein 
ohjelma julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevissa asioissa 
(Yhdistyneen kuningaskunnan Private 
Finance Initiative osallistuu noin 
20 prosentilla julkisiin 
investointihankkeisiin); toteaa, että 
EU:lla on johtoasema julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuusinfrastruktuurimarkkinoilla 
eli yli 45 prosenttia kumppanuuksien 
nimellisarvosta;

Or. en

Tarkistus 45
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että myös hallitusten väliset 
organisaatiot ovat käyttäneet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia vähiten 
kehittyneiden maiden auttamisessa kehitys-
ja yhteistyöalan kumppanuuksia 
perustamalla: esimerkiksi 

I. toteaa, että myös hallitusten väliset 
organisaatiot ovat käyttäneet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia vähiten 
kehittyneiden maiden auttamisessa kehitys-
ja yhteistyöalan kumppanuuksia 
perustamalla: esimerkiksi 
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Maailmanpankki, alueelliset 
jälleenrakennuspankit, YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestö, Maailman 
terveysjärjestö ja YK:n lasten avun rahasto 
Unicef ovat käyttäneet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia toimien 
täytäntöönpanossa; toteaa, että 
Yhdysvallat, Australia, Japania, Malesia, 
Singapore, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja 
muut Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
maat (Chilen johdolla) ovat käyttäneet
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia; toteaa, että myös OECD-
maissa (Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, 
Italia, Irlanti, Hollanti, Portugali ja 
Espanja) on asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä; toteaa, että Isolla-
Britannialla on kaikkein kehittynein 
ohjelma julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevissa asioissa 
(Yhdistyneen kuningaskunnan Private 
Finance Initiative osallistuu noin 
20 prosentilla julkisiin 
investointihankkeisiin); toteaa, että 
EU:lla on johtoasema julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuusinfrastruktuurimarkkinoilla 
eli yli 45 prosenttia kumppanuuksien 
nimellisarvosta;

Maailmanpankki, alueelliset 
jälleenrakennuspankit, YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestö, Maailman 
terveysjärjestö ja YK:n lasten avun rahasto 
Unicef ovat käyttäneet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia toimien 
täytäntöönpanossa; toteaa, että yksityisen 
ja julkisen sektorin kumppanuuksista 
kehitysmaissa – erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa – saadut kokemukset 
ovat vaihtelevia, sillä 
kumppanuusjärjestelyt ovat usein 
osoittautuneet pitkällä aikavälillä 
tavanomaisia hankintamenettelyjä 
kalliimmiksi, sillä yksityisellä sektorilla on 
valtioon verrattuna korkeammat 
lainakulut; katsoo sen vuoksi, että 
tällaisilla kumppanuusjärjestelyillä ei 
useinkaan onnistuta saavuttamaan 
julkisia kehitystavoitteita, sillä niissä on 
pyrittävä velan lyhentämiseen lyhyellä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 46
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet ovat vain yksi 
vaihtoehto, jonka avulla hallitukset voivat 
houkutella yksityisiä pääomasijoituksia, 
eikä sitä pitäisi pitää ratkaisuna kaikkiin 
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tilanteisiin, etenkään kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 47
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo kuitenkin kokemusten 
osoittaneen, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa on paljastunut 
vakavia hallinnollisia puutteita ja että 
jäsenvaltioille on näissä 
kumppanuuksissa aiheutunut suuria 
taloudellisia rasitteita, etenkin 
sairaanhoito- ja vankeinhoitoalalla;

Or. fr

Tarkistus 48
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I b. panee merkille, että toistaiseksi on 
saatavilla vain muutamia välineitä, joiden 
avulla voidaan mitata julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
tehokkuutta ja määrittää, milloin ja miten 
nämä kumppanuusjärjestelyt ovat 
tavanomaisia sopimusjärjestelyjä parempi 
vaihtoehto kehitysmaissa ja vähiten 
kehittyneissä maissa;

Or. en
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Tarkistus 49
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia on käytetty 
seuraavissa yhteyksissä: rakennerahastot, 
laajentuminen, Euroopan laajuiset verkot, 
yhteiset teknologia-aloitteet, 
Eurooppa 2020 -strategia, tutkimus ja 
kehitys (tulevaisuuden tehtaat, 
energiatehokas rakentaminen, 
vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskeva 
eurooppalainen aloite, kestäväpohjainen 
prosessiteollisuus, fotoniikka, robotiikka, 
suurtehotietokoneet ja 5G-verkot), 
verkko-oppiminen, yliopistojen kanssa 
toteutetut tutkimushankkeet ja muut 
terveysalan ohjelmat (kuten innovatiivisia 
lääkkeitä koskeva aloite); toteaa, että 
Euroopan investointipankki ja Julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
asiantuntijakeskus (EPEC) ovat 
toteuttaneet hankkeita unionissa, sen 
lähialueilla ja kauempanakin; toteaa, että 
EU on osallistunut myös 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon; toteaa, 
että Euroopan strategisten investointien 
rahasto aikoo tukea EU:ssa joitakin 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, joissa voi olla mukana 
kauppakumppanimaiden yrityksiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 50
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että tähän asti EU on pitänyt 
julkisten hankintojen markkinansa 
pitkälti avoimina kansainväliselle 
kilpailulle ja että sen sääntöjen 
tarkoituksena on edistää reilua ja 
tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla ja 
tarjota yhtäläiset kilpailuedellytykset 
kansainvälisille sijoittajille; toteaa, että 
EU:ssa yhtiöitä ei syrjitä ulkomaisen 
omistuksen tai määräysvallan perusteella 
ja että ulkomaiset yhtiöt voivat käynnistää 
liiketoiminnan paikallisella tasolla 
osallistuakseen julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuteen;

Or. es

Tarkistus 51
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että EU:n 
vapaakauppasopimuksissa on 
määräyksiä, jotka helpottavat yritysten 
osallistumista tarjouskilpailuihin julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
markkinoille pääsyn ja 
ennakkovahvistusten myötä; toteaa, että 
Korean, Kolumbian/Perun, Keski-
Amerikan, Singaporen ja Kanadan (sekä 
Vietnamin ja Japanin) tapauksessa 
kohtelu ja avoinna olevat mahdollisuudet 
on määritelty eri tavalla ja erityisellä 
tavalla; katsoo, että eri kumppanien 
kanssa neuvoteltaessa tarvitaan 
suhteellisen paljon joustavuutta; toteaa, 
että myös palvelukaupan 
yleissopimuksella (GATS) ja julkisia 
hankintoja koskevalla sopimuksella 

Poistetaan.
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(GPA) sekä mahdollisesti myös muilla 
monenvälisillä sopimuksilla, kuten 
palvelukauppasopimuksella (TiSA), on 
luotu monenvälisellä tasolla erilaisia 
sitoumuksia; toteaa, että näin 
toimintaympäristö EU:ssa muuttuu yhä 
kilpaillummaksi;

Or. en

Tarkistus 52
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että EU:n 
vapaakauppasopimuksissa on määräyksiä, 
jotka helpottavat yritysten osallistumista 
tarjouskilpailuihin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa markkinoille 
pääsyn ja ennakkovahvistusten myötä; 
toteaa, että Korean, Kolumbian/Perun, 
Keski-Amerikan, Singaporen ja Kanadan 
(sekä Vietnamin ja Japanin) tapauksessa 
kohtelu ja avoinna olevat mahdollisuudet 
on määritelty eri tavalla ja erityisellä 
tavalla; katsoo, että eri kumppanien kanssa 
neuvoteltaessa tarvitaan suhteellisen paljon 
joustavuutta; toteaa, että myös 
palvelukaupan yleissopimuksella (GATS) 
ja julkisia hankintoja koskevalla 
sopimuksella (GPA) sekä mahdollisesti 
myös muilla monenvälisillä sopimuksilla, 
kuten palvelukauppasopimuksella (TiSA), 
on luotu monenvälisellä tasolla erilaisia 
sitoumuksia; toteaa, että näin 
toimintaympäristö EU:ssa muuttuu yhä 
kilpaillummaksi;

K. toteaa, että EU:n 
vapaakauppasopimuksissa on määräyksiä, 
jotka helpottavat yritysten osallistumista 
tarjouskilpailuihin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa markkinoille 
pääsyn ja ennakkovahvistusten myötä; 
toteaa, että Korean, Kolumbian/Perun, 
Keski-Amerikan, Singaporen ja Kanadan 
(sekä Vietnamin ja Japanin) tapauksessa 
kohtelu ja avoinna olevat mahdollisuudet 
on määritelty eri tavalla ja erityisellä 
tavalla; katsoo, että eri kumppanien kanssa 
neuvoteltaessa tarvitaan suhteellisen paljon 
joustavuutta, mutta neuvotteluissa on aina 
pyrittävä tukemaan yhteiskunnan, 
talouden ja ympäristön kestävää kehitystä, 
demokratiaa ja hyvää hallintotapaa, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä 
kansainvälisesti tunnustettujen normien, 
kuten ihmisarvoisten työpaikkojen 
luomisen, suojelemista; toteaa, että myös 
palvelukaupan yleissopimuksella (GATS) 
ja julkisia hankintoja koskevalla 
sopimuksella (GPA) sekä mahdollisesti 
myös muilla monenvälisillä sopimuksilla, 
kuten palvelukauppasopimuksella (TiSA), 
on luotu monenvälisellä tasolla erilaisia 
sitoumuksia; toteaa, että näin 
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toimintaympäristö EU:ssa muuttuu yhä 
kilpaillummaksi;

Or. es

Tarkistus 53
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
edelleen etenkin kehitysmaissa tärkeä 
työkalu, jolla vahvistetaan ja 
monipuolistetaan teollisuuden valmiuksia, 
mikä selittää kehitysmaiden 
haluttomuuden liittyä julkisia hankintoja 
koskevaan sopimukseen; katsoo, että 
EU:n olisi otettava huomioon, että 
kustannustehokkuus on vain yksi useista 
tekijöistä infrastruktuurin 
hankintapäätöksissä, etenkin vähiten 
kehittyneissä maissa;

Or. en

Tarkistus 54
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että on tehostettava 
työpaikkojen luomista, parannettava 
kilpailukykyä ja lisättävä tuottavuutta 
uusilla toimilla, joiden avulla voidaan 
tehostaa talouden toimijoiden toimintaa 
kasvun käynnistämiseksi uudelleen;

1. korostaa, että on tehostettava 
työpaikkojen luomista, parannettava 
kilpailukykyä ja lisättävä tuottavuutta 
uusilla toimilla, joiden avulla voidaan 
tehostaa talouden toimijoiden toimintaa 
kasvun käynnistämiseksi uudelleen, myös 
sisämarkkinoiden ulkopuolisten 
investointien kautta;
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Or. en

Tarkistus 55
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että on tehostettava 
työpaikkojen luomista, parannettava 
kilpailukykyä ja lisättävä tuottavuutta 
uusilla toimilla, joiden avulla voidaan 
tehostaa talouden toimijoiden toimintaa 
kasvun käynnistämiseksi uudelleen;

1. korostaa, että on tehostettava 
työpaikkojen luomista, parannettava 
kilpailukykyä ja lisättävä tuottavuutta 
EU:ssa ja kolmansissa maissa uusilla 
toimilla, joiden avulla voidaan tehostaa 
talouden toimijoiden toimintaa kasvun 
käynnistämiseksi uudelleen;

Or. en

Tarkistus 56
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että on tehostettava 
työpaikkojen luomista, parannettava 
kilpailukykyä ja lisättävä tuottavuutta 
uusilla toimilla, joiden avulla voidaan 
tehostaa talouden toimijoiden toimintaa 
kasvun käynnistämiseksi uudelleen;

1. korostaa, että on tehostettava 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomista, 
parannettava kilpailukykyä ja lisättävä 
tuottavuutta uusilla toimilla, joiden avulla 
voidaan tehostaa talouden toimijoiden 
toimintaa kasvun käynnistämiseksi 
uudelleen kestävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 57
Dita Charanzová
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksilla voitaisiin lisätä 
merkittävästi kasvua eurooppalaisissa 
yrityksissä ja että kehitysalan 
kumppanuudet tarjoavat eurooppalaisille 
yrityksille keinon tarjota apuaan eri 
puolilla maailmaa;

Or. en

Tarkistus 58
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa EU:ta perustamaan 
sääntelykehyksen, jolla vauhditetaan 
oikeudenmukaisia, luotettavia, avoimia ja 
vastuullisia investointeja;

Or. en

Tarkistus 59
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että pk-yritykset ja isommat 
yritykset voivat tarjota ainutlaatuista 
yksityisen sektorin taitotietoa, kokemusta 
ja verkostoja, joihin kuuluu unionin 
ulkopuolisten maiden julkisia 
viranomaisia; katsoo, että pk-yritykset 

Poistetaan.
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voivat hyödyntää mahdollisuuksiaan, jos 
ne toimivat kansainvälisellä tasolla ja 
menevät Euroopan ulkopuolisille 
markkinoille muun muassa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
avulla suurempien unionin alueen 
yritysten alihankkijoina toimien;

Or. en

Tarkistus 60
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että pk-yritykset ja isommat 
yritykset voivat tarjota ainutlaatuista 
yksityisen sektorin taitotietoa, kokemusta 
ja verkostoja, joihin kuuluu unionin 
ulkopuolisten maiden julkisia 
viranomaisia; katsoo, että pk-yritykset 
voivat hyödyntää mahdollisuuksiaan, jos 
ne toimivat kansainvälisellä tasolla ja 
menevät Euroopan ulkopuolisille 
markkinoille muun muassa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla 
suurempien unionin alueen yritysten 
alihankkijoina toimien;

2. katsoo, että sekä pk-yritykset että 
isommat yritykset voivat tarjota 
ainutlaatuista yksityisen sektorin 
taitotietoa, kokemusta ja verkostoja, joihin 
kuuluu unionin ulkopuolisten maiden 
julkisia viranomaisia; katsoo, että pk-
yritykset voivat parhaiten hyödyntää 
mahdollisuuksiaan, jos ne toimivat 
kansainvälisellä tasolla ja menevät 
Euroopan ulkopuolisille markkinoille 
muun muassa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla 
suurempien unionin alueen yritysten 
alihankkijoina toimien;

Or. en

Tarkistus 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että pk-yritykset ja isommat 2. katsoo, että pk-yritykset ja isommat 
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yritykset voivat tarjota ainutlaatuista 
yksityisen sektorin taitotietoa, kokemusta 
ja verkostoja, joihin kuuluu unionin 
ulkopuolisten maiden julkisia 
viranomaisia; katsoo, että pk-yritykset 
voivat hyödyntää mahdollisuuksiaan, jos 
ne toimivat kansainvälisellä tasolla ja 
menevät Euroopan ulkopuolisille 
markkinoille muun muassa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla 
suurempien unionin alueen yritysten 
alihankkijoina toimien;

yritykset voivat tarjota ainutlaatuista 
yksityisen sektorin taitotietoa, kokemusta
ja verkostoja, joihin kuuluu unionin 
ulkopuolisten maiden julkisia 
viranomaisia; katsoo, että pk-yritykset 
voivat hyödyntää mahdollisuuksiaan, jos 
ne verkostoituvat ja toimivat 
kansainvälisellä tasolla ja menevät 
Euroopan ulkopuolisille markkinoille 
muun muassa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla; ehdottaa 
komissiolle, että se edistäisi 
yhteenliittymien tai muiden 
yhteistyömuotojen käyttöönottoa suurten 
yritysten ja pk-yritysten välillä, jotta 
parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia 
osallistua julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin;

Or. es

Tarkistus 62
Fernando Ruas

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että pk-yritykset ja isommat 
yritykset voivat tarjota ainutlaatuista 
yksityisen sektorin taitotietoa, kokemusta 
ja verkostoja, joihin kuuluu unionin 
ulkopuolisten maiden julkisia 
viranomaisia; katsoo, että pk-yritykset 
voivat hyödyntää mahdollisuuksiaan, jos 
ne toimivat kansainvälisellä tasolla ja 
menevät Euroopan ulkopuolisille 
markkinoille muun muassa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla 
suurempien unionin alueen yritysten 
alihankkijoina toimien;

2. katsoo, että pk-yritykset ja isommat 
yritykset voivat tarjota ainutlaatuista 
yksityisen sektorin taitotietoa, kokemusta, 
hyviä käytäntöjä ja verkostoja, joihin 
kuuluu unionin ulkopuolisten maiden 
julkisia viranomaisia, ja auttaa 
toteuttamaan elinvoimaista kestävän 
kehityksen politiikkaa, ja katsoo, että pk-
yritykset voivat hyödyntää 
mahdollisuuksiaan, jos ne toimivat 
kansainvälisellä tasolla ja menevät 
Euroopan ulkopuolisille markkinoille 
muun muassa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla 
suurempien unionin alueen yritysten 
alihankkijoina toimien;
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Or. en

Tarkistus 63
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota edistämään 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden määrittämistä siten, että 
se voidaan tunnustaa kansainvälisesti 
pitkäkestoiseksi suhteeksi, joka 
muodostetaan julkisen hankkeen 
toteuttajan ja yksityisten sijoittajien välille 
ja jonka tarkoituksena on tarjota 
sopimuksessa selvästi vahvistettavien 
ehtojen mukaisia laadukkaita ja 
esteettömiä julkisia palveluja ja 
infrastruktuureja, joita on helppo arvioida 
sellaisten seurantaindikaattoreiden 
avulla, joilla taataan oikeudenmukainen 
ja riittävä korvaus, jos sopimuksen ehdot 
täyttyvät;

Or. es

Tarkistus 64
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tuomitsee julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien käytön 
mekanismina, jolla pakotetaan 
kehitysmaat yksityistämään valtion 
ylläpitämiä palveluja ja siirtämään vastuu 
julkisten palvelujen parantamisesta 
yksityisille tahoille;
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Or. en

Tarkistus 65
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että vaikka EU on 
toistaiseksi pitänyt julkisten hankintojen 
markkinansa pitkälti avoimina 
kansainväliselle kilpailulle, monet 
unionin tasolla kilpailevat yritykset 
toimivat suojatuilta markkinoilta käsin, ja 
suojamuotoja on erilaisia, kuten 
valtionyhtiöt, kaupan esteet julkisissa 
hankinnoissa, palveluissa tai 
investoinneissa, etusijan antaminen 
kotimaisille tarjoajille, kansallista 
kohtelua ja markkinoille pääsyä koskevat 
rajoitukset, sivuliikkeiden tai 
tytäryhtiöiden perustamista rajoittavat 
sääntelylliset esteet ja rahoitukseen 
saantia koskevat rajoitukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että vaikka EU on 
toistaiseksi pitänyt julkisten hankintojen 
markkinansa pitkälti avoimina 
kansainväliselle kilpailulle, monet unionin 
tasolla kilpailevat yritykset toimivat 
suojatuilta markkinoilta käsin, ja 
suojamuotoja on erilaisia, kuten 

3. panee merkille, että vaikka EU on 
toistaiseksi pitänyt julkisten hankintojen 
markkinansa pitkälti avoimina 
kansainväliselle kilpailulle, monet unionin 
tasolla kilpailevat yritykset toimivat 
suojatuilta markkinoilta käsin, ja 
suojamuotoja on erilaisia, kuten 
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valtionyhtiöt, kaupan esteet julkisissa 
hankinnoissa, palveluissa tai 
investoinneissa, etusijan antaminen 
kotimaisille tarjoajille, kansallista kohtelua 
ja markkinoille pääsyä koskevat 
rajoitukset, sivuliikkeiden tai 
tytäryhtiöiden perustamista rajoittavat 
sääntelylliset esteet ja rahoitukseen saantia 
koskevat rajoitukset;

valtionyhtiöt, kaupan esteet julkisissa 
hankinnoissa, palveluissa tai 
investoinneissa, etusijan antaminen 
kotimaisille tarjoajille, kansallista kohtelua 
ja markkinoille pääsyä koskevat 
rajoitukset, sivuliikkeiden tai 
tytäryhtiöiden perustamista rajoittavat 
sääntelylliset esteet ja rahoitukseen saantia 
koskevat rajoitukset; kehottaa komissiota 
ja neuvostoa harkitsemaan uudelleen 
EU:n politiikkaa, jonka mukaisesti 
julkisten hankintojen markkinat ovat 
oletusarvoisesti avoimia;

Or. en

Tarkistus 67
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että vaikka EU on 
toistaiseksi pitänyt julkisten hankintojen 
markkinansa pitkälti avoimina 
kansainväliselle kilpailulle, monet unionin 
tasolla kilpailevat yritykset toimivat 
suojatuilta markkinoilta käsin, ja 
suojamuotoja on erilaisia, kuten 
valtionyhtiöt, kaupan esteet julkisissa 
hankinnoissa, palveluissa tai 
investoinneissa, etusijan antaminen 
kotimaisille tarjoajille, kansallista kohtelua 
ja markkinoille pääsyä koskevat 
rajoitukset, sivuliikkeiden tai 
tytäryhtiöiden perustamista rajoittavat 
sääntelylliset esteet ja rahoitukseen saantia 
koskevat rajoitukset;

3. pitää valitettavana, että vaikka monet 
unionin tasolla kilpailevat yritykset 
toimivat suojatuilta markkinoilta käsin, ja 
suojamuotoja on erilaisia, kuten 
valtionyhtiöt, kaupan esteet julkisissa 
hankinnoissa, palveluissa tai 
investoinneissa, etusijan antaminen 
kotimaisille tarjoajille, kansallista kohtelua 
ja markkinoille pääsyä koskevat 
rajoitukset, sivuliikkeiden tai 
tytäryhtiöiden perustamista rajoittavat
sääntelylliset esteet ja rahoitukseen saantia 
koskevat rajoitukset, EU on toistaiseksi 
pitänyt julkisten hankintojen 
markkinansa pitkälti avoimina 
kansainväliselle kilpailulle;

Or. fr
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Tarkistus 68
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että vaikka EU on 
toistaiseksi pitänyt julkisten hankintojen 
markkinansa pitkälti avoimina 
kansainväliselle kilpailulle, monet 
unionin tasolla kilpailevat yritykset 
toimivat suojatuilta markkinoilta käsin, ja 
suojamuotoja on erilaisia, kuten 
valtionyhtiöt, kaupan esteet julkisissa 
hankinnoissa, palveluissa tai 
investoinneissa, etusijan antaminen 
kotimaisille tarjoajille, kansallista kohtelua 
ja markkinoille pääsyä koskevat 
rajoitukset, sivuliikkeiden tai 
tytäryhtiöiden perustamista rajoittavat 
sääntelylliset esteet ja rahoitukseen saantia 
koskevat rajoitukset;

3. kehottaa komissiota takaamaan, että 
EU:n kauppasopimuksissa on tarvittavat 
määräykset, joilla taataan, että erityisesti 
pk-yrityksillämme on samanlaiset 
kilpailuedellytykset EU:n ulkopuolella 
kuin kansallisilla yrityksillä, vaatimalla 
selkeää sääntelyä sekä tarjouskilpailuja ja 
myöntämiskriteerejä koskevien tietojen 
helppoa saatavuutta sekä vaatimalla, että 
tarvittaessa poistetaan kaikenlaiset
syrjivät ja perusteettomat kaupan esteet 
julkisissa hankinnoissa, palveluissa tai 
investoinneissa, mukaan lukien etusijan 
antaminen kotimaisille tarjoajille, 
kansallista kohtelua ja markkinoille pääsyä 
koskevat rajoitukset, verosyrjintä,
sivuliikkeiden tai tytäryhtiöiden 
perustamista rajoittavat sääntelylliset esteet 
ja rahoituksen saantia koskevat 
rajoitukset; pyytää komissiota myös 
edistämään lainsäädäntöä, jolla 
minimoidaan eturistiriitoihin ja 
sääntelyloukkuun liittyvät riskit, jotta 
säänneltävän alan edut eivät mene 
yleisten etujen edelle; pyytää myös 
kumppanimaiden viranomaisia 
noudattamaan avoimen hallinnon 
periaatteita, jotta taataan avoimuus sekä 
avoin ja tasapuolinen tiedotus julkisissa 
hankintamenettelyissä;

Or. es

Tarkistus 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa myös komissiota kirjaamaan 
kauppasopimuksiin, että hallitusten on 
tärkeää suhtautua julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuksiin asianmukaisella 
varovaisuudella ja ottaa huomioon sekä 
hankkeen kustannushyöty ja 
toteutettavuus että hankkeen taloudelliset 
ja tekniset valmiudet valvoa 
asianmukaisella tavalla palvelun tai 
infrastruktuurin toteutusta, jonka on 
oltava kansalaisten yleisen edun 
mukainen;

Or. es

Tarkistus 70
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeiden käyttö 
on ollut ongelmallista niihin liittyvien 
sopimusten avoimuuden, 
arviointimenetelmien sekä korruption 
estämiseksi tarvittavan selvän ja avoimen 
sääntelykehyksen puutteiden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 71
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. painottaa julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien sekä 
puutteellisen velanhoitokyvyn riskin 
välistä yhteyttä; huomauttaa, että julkisen 
ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeita ei saa käyttää 
keinona siirtää riski rikkailta 
yksityisyrityksiltä veronmaksajille 
köyhissä maissa;

Or. en

Tarkistus 72
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin liittyvät ongelmat 
voidaan ratkaista soveltamalla hyvän 
hallinnon periaatteita, kuten sääntöjen, 
päätösten ja täytäntöönpanon avoimuus, 
asianmukainen suunnittelu, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kustannustehokkuus, 
sidosryhmien osallistuminen, luotettavuus, 
vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, 
tehokkuus ja vaikuttavuus, korruption 
torjunta, virkamiesten asiantuntemus, 
asianmukainen riskinarviointi 
(geopoliittisista taustoista aina korkoihin) 
ja riskien jakaminen sekä asianmukainen 
investointisuoja; 

4. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin liittyvät ongelmat 
voidaan ratkaista soveltamalla hyvän 
hallinnon periaatteita, kuten sääntöjen, 
päätösten ja täytäntöönpanon avoimuus, 
asianmukainen suunnittelu, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kustannustehokkuus, 
sidosryhmien osallistuminen, luotettavuus, 
vastuullisuus, oikeudenmukaisuus,
tehokkuus ja vaikuttavuus, korruption 
torjunta, virkamiesten asiantuntemus, 
asianmukainen riskinarviointi 
(geopoliittisista taustoista aina korkoihin) 
ja riskien jakaminen sekä asianmukainen, 
avoin ja samalla tehokas investointisuoja; 

Or. de

Tarkistus 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin liittyvät ongelmat 
voidaan ratkaista soveltamalla hyvän 
hallinnon periaatteita, kuten sääntöjen, 
päätösten ja täytäntöönpanon avoimuus, 
asianmukainen suunnittelu, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kustannustehokkuus, 
sidosryhmien osallistuminen, luotettavuus, 
vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, 
tehokkuus ja vaikuttavuus, korruption 
torjunta, virkamiesten asiantuntemus, 
asianmukainen riskinarviointi 
(geopoliittisista taustoista aina korkoihin)
ja riskien jakaminen sekä asianmukainen 
investointisuoja;

4. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin liittyvät ongelmat 
voidaan ratkaista soveltamalla hyvän 
hallinnon periaatteita, kuten julkisten 
hankintasopimusten tekemistä, toteutusta 
ja arvioimista koskevien sääntöjen 
avoimuus ja selkeys hankkeen 
alkuvaiheista lähtien, erityisesti riskin 
siirtämismallin määrittäminen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kustannustehokkuuden arvioiminen, 
sidosryhmien osallistuminen, luotettavuus, 
vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, 
tehokkuus ja vaikuttavuus, korruption ja 
petoksen torjunta, virkamiesten teknisten 
valmiuksien lisääminen ja vastaavan 
viranomaisen riittävät taloudelliset 
valmiudet, jotta taataan asianmukainen 
suunnittelu ja sopimuslausekkeiden 
noudattamisen 
valvonta, oikeusvarmuuden lujittaminen
sekä asianmukainen investointisuoja 
sellaisessa kehyksessä, jolla taataan 
legitiimin julkisen vallan käyttö;

Or. es

Tarkistus 74
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin liittyvät ongelmat 
voidaan ratkaista soveltamalla hyvän 
hallinnon periaatteita, kuten sääntöjen, 
päätösten ja täytäntöönpanon avoimuus, 
asianmukainen suunnittelu, keskipitkän ja 

4. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin liittyvät ongelmat 
voidaan ratkaista soveltamalla hyvän 
hallinnon periaatteita, kuten sääntöjen, 
päätösten ja täytäntöönpanon avoimuus, 
maiden poliittinen liikkumavara tehdä 
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pitkän aikavälin kustannustehokkuus, 
sidosryhmien osallistuminen, luotettavuus, 
vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, 
tehokkuus ja vaikuttavuus, korruption 
torjunta, virkamiesten asiantuntemus, 
asianmukainen riskinarviointi 
(geopoliittisista taustoista aina korkoihin) 
ja riskien jakaminen sekä asianmukainen 
investointisuoja;

päätöksiä väestön tarpeiden mukaisesti, 
asianmukainen suunnittelu, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kustannustehokkuus, 
kansalaisjärjestöjen osallistuminen, 
luotettavuus, vastuullisuus, 
oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja 
vaikuttavuus, korruption torjunta, 
virkamiesten asiantuntemus, velkariskin 
arviointi sekä asianmukainen yleinen 
riskinarviointi (geopoliittisista taustoista 
aina korkoihin) ja riskien jakaminen;

Or. en

Tarkistus 75
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo sen vuoksi, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi työllään edistettävä 
näitä periaatteita ja hyviä käytäntöjä 
EU:n rajojen ulkopuolella; korostaa, että
jäsenvaltiot ovat keskeisiä osapuolia tässä 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 76
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. huomauttaa, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuushankkeet 
avaavat kehitysmaiden 
terveydenhuoltoalaa yksityiselle sektorille, 
mikä johtaa niukkojen julkisten varojen 
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suuntaamiseen pois 
perusterveydenhuollon palveluista 
käytettävissä olevien julkisten 
terveydenhuoltojärjestelmien 
vahvistamisen sijaan, millä on 
katastrofaalisia seurauksia, kuten kävi 
jälleen ilmi ebolan vastaisen taistelun 
aikana;

Or. en

Tarkistus 77
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. korostaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeissa tulee 
aina noudattaa kansainvälisesti sovittuja 
kehitysperiaatteita, kuten kehityksen 
tehokkuusperiaatteita, ja ne tulee 
mukauttaa kumppanimaiden kansalliseen 
kehitykseen ja että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeiden 
malleissa ja täytäntöönpanossa keskeistä 
on paikallisen tiedon ja omistajuuden 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 78
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. varoittaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeet tekevät 
elintarvikeitsenäisyyden tavoitteen 
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saavuttamisesta mahdotonta, sillä ne 
vahingoittavat pientilallisia vaatimalla 
kehitysmaita muuttamaan politiikkaansa 
niin, että maataloustuotannon 
laajentaminen ja maananastus 
investointien vastineena helpottuu;

Or. en

Tarkistus 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että laadukkaiden ja 
kustannustehokkaiden palvelujen 
tuottaminen kansalaisille on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa onnistunut toteutus ja 
elinkelpoisuus; toteaa, että mallien ja 
sopimusten suuri valikoima vaikuttaa 
hankkeen kehittymiseen; varoittaa, että 
joskus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia on käytetty kirjanpidossa 
ja raportoinnissa olevien porsaanreikien 
hyödyntämiseksi, minkä vuoksi Eurostat 
on laatinut kohdennettuja 
kirjanpitosääntöjä; korostaa, että tarvitaan 
asianmukainen institutionaalinen kehys, 
jossa yhdistyvät poliittinen sitoutuminen, 
hyvä hallinto ja asianmukainen 
lainsäädäntö;

5. muistuttaa, että laadukkaiden, 
esteettömien ja kustannustehokkaiden 
palvelujen tuottaminen kansalaisille on 
välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 
onnistunut toteutus ja elinkelpoisuus; 
toteaa, että mallien ja sopimusten suuri 
valikoima vaikuttaa hankkeen 
kehittymiseen; varoittaa siitä, että 
hallitukset voivat päättää luoda julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden vain 
täyttääkseen julkisen talouden alijäämää 
koskevat tavoitteet ja että joskus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia on 
käytetty kirjanpidossa ja raportoinnissa 
olevien porsaanreikien hyödyntämiseksi, 
minkä vuoksi Eurostat on laatinut 
kohdennettuja kirjanpitosääntöjä; korostaa, 
että tarvitaan asianmukainen 
institutionaalinen kehys, jossa yhdistyvät 
poliittinen sitoutuminen, hyvä hallinto ja 
asianmukainen lainsäädäntö, jotta taataan, 
että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet auttavat saavuttamaan 
lopputavoitteen, joka on mahdollisimman 
laadukkaan ja kattavan palvelun 
tarjoaminen kansalaisille; korostaa, että 
on tärkeää arvioida yritysten kokemusta 
palvelujen laadun ja vastuullisen 
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yritystoiminnan aloilla;

Or. es

Tarkistus 80
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että laadukkaiden ja 
kustannustehokkaiden palvelujen 
tuottaminen kansalaisille on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa onnistunut toteutus ja 
elinkelpoisuus; toteaa, että mallien ja 
sopimusten suuri valikoima vaikuttaa 
hankkeen kehittymiseen; varoittaa, että 
joskus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia on käytetty kirjanpidossa 
ja raportoinnissa olevien porsaanreikien 
hyödyntämiseksi, minkä vuoksi Eurostat 
on laatinut kohdennettuja 
kirjanpitosääntöjä; korostaa, että tarvitaan 
asianmukainen institutionaalinen kehys, 
jossa yhdistyvät poliittinen sitoutuminen, 
hyvä hallinto ja asianmukainen 
lainsäädäntö;

5. muistuttaa, että laadukkaiden ja 
kustannustehokkaiden palvelujen 
tuottaminen kansalaisille sekä EU:ssa että 
sen ulkopuolella on tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa onnistunut toteutus ja 
elinkelpoisuus; toteaa, että mallien ja 
sopimusten suuri valikoima vaikuttaa 
hankkeen kehittymiseen; korostaa, että 
tarvitaan asianmukainen institutionaalinen 
kehys, jossa yhdistyvät poliittinen 
sitoutuminen, hyvä hallinto ja 
asianmukainen lainsäädäntö;

Or. en

Tarkistus 81
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että laadukkaiden ja 
kustannustehokkaiden palvelujen 
tuottaminen kansalaisille on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa onnistunut toteutus ja 

5. muistuttaa, että laadukkaiden julkisten
palvelujen tuottaminen kansalaisille on 
tärkeää kestävän kehityksen kannalta; 
toteaa, että mallien ja sopimusten suuri 
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elinkelpoisuus; toteaa, että mallien ja 
sopimusten suuri valikoima vaikuttaa 
hankkeen kehittymiseen; varoittaa, että 
joskus julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia on käytetty kirjanpidossa 
ja raportoinnissa olevien porsaanreikien 
hyödyntämiseksi, minkä vuoksi Eurostat 
on laatinut kohdennettuja 
kirjanpitosääntöjä; korostaa, että tarvitaan 
asianmukainen institutionaalinen kehys, 
jossa yhdistyvät poliittinen sitoutuminen, 
hyvä hallinto ja asianmukainen 
lainsäädäntö;

valikoima vaikuttaa hankkeen
kehittymiseen; varoittaa, että joskus 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia on käytetty kirjanpidossa 
ja raportoinnissa olevien porsaanreikien 
hyödyntämiseksi, minkä vuoksi Eurostat 
on laatinut kohdennettuja 
kirjanpitosääntöjä; korostaa, että tarvitaan 
asianmukainen institutionaalinen kehys, 
jossa yhdistyvät poliittinen sitoutuminen, 
hyvä hallinto ja asianmukainen 
lainsäädäntö;

Or. en

Tarkistus 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. huomauttaa myös, että sen 
varmistamiseksi, ettei julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus merkitse 
todellisuudessa askelta kohti julkisen 
palvelun yksityistämistä, ja sen 
mahdollistamiseksi, että hallitus voi ottaa 
kyseisen palvelun koko hallinnoinnin 
vastuulleen, on tärkeää välttää sitä, että 
julkinen elin on riippuvainen yksityisestä 
hankintayksiköstä;

Or. es

Tarkistus 83
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien lisääntyviä 
mahdollisuuksia sellaisten innovatiivisten 
ratkaisujen löytämisessä, joilla saadaan 
mobilisoitua pitkän aikavälin yksityistä 
rahoitusta ja omia resursseja 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 
kehitysmaissa tarvitaan valtavia 
investointeja infrastruktuuriin sekä vesi-
ja energiahuoltoon, ja pääosa 
investoinneista on saatava yksityiseltä 
sektorilta; katsoo, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voidaan saada aikaan myös uutta 
teknologiaa ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä mekanismeja yksityisen sektorin 
vastuullisuuden varmistamiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 84
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien lisääntyviä 
mahdollisuuksia sellaisten innovatiivisten 
ratkaisujen löytämisessä, joilla saadaan 
mobilisoitua pitkän aikavälin yksityistä 
rahoitusta ja omia resursseja 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 
kehitysmaissa tarvitaan valtavia 
investointeja infrastruktuuriin sekä vesi-
ja energiahuoltoon, ja pääosa 
investoinneista on saatava yksityiseltä 
sektorilta; katsoo, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voidaan saada aikaan myös uutta 
teknologiaa ja uusia liiketoimintamalleja 

6. katsoo, että yksinomaan 
asianmukaisesti säännellyillä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voitaisiin saada aikaan myös uutta 
teknologiaa ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä mekanismeja yksityisen sektorin 
vastuullisuuden varmistamiseksi;
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sekä mekanismeja yksityisen sektorin 
vastuullisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 85
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien lisääntyviä 
mahdollisuuksia sellaisten innovatiivisten 
ratkaisujen löytämisessä, joilla saadaan 
mobilisoitua pitkän aikavälin yksityistä 
rahoitusta ja omia resursseja 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 
kehitysmaissa tarvitaan valtavia 
investointeja infrastruktuuriin sekä vesi- ja 
energiahuoltoon, ja pääosa investoinneista 
on saatava yksityiseltä sektorilta; katsoo, 
että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksilla voidaan saada aikaan 
myös uutta teknologiaa ja uusia 
liiketoimintamalleja sekä mekanismeja
yksityisen sektorin vastuullisuuden 
varmistamiseksi;

6. korostaa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien mahdollisuuksia 
sellaisten innovatiivisten ratkaisujen 
löytämisessä, joilla saadaan mobilisoitua 
pitkän aikavälin yksityistä rahoitusta ja 
omia resursseja kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi, sillä tarvitaan valtavia 
investointeja infrastruktuuriin sekä vesi- ja 
energiahuoltoon, eikä julkinen sektori 
useinkaan pysty niihin yksin; katsoo, että 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksilla voidaan saada aikaan 
myös uutta teknologiaa ja uusia 
liiketoimintamalleja; varoittaa, että 
yksityisen sektorin osallistuminen julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
kehitysmaissa on kuitenkin osoittautunut 
usein tehottomaksi ja sitä on 
täydennettävä tukitoimilla, joilla autetaan 
kehitysmaita lisäämään valmiuksiaan;

Or. es

Tarkistus 86
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien lisääntyviä 
mahdollisuuksia sellaisten innovatiivisten 
ratkaisujen löytämisessä, joilla saadaan 
mobilisoitua pitkän aikavälin yksityistä 
rahoitusta ja omia resursseja 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 
kehitysmaissa tarvitaan valtavia 
investointeja infrastruktuuriin sekä vesi- ja 
energiahuoltoon, ja pääosa investoinneista 
on saatava yksityiseltä sektorilta; katsoo, 
että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksilla voidaan saada aikaan 
myös uutta teknologiaa ja uusia 
liiketoimintamalleja sekä mekanismeja 
yksityisen sektorin vastuullisuuden 
varmistamiseksi;

6. pitää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia yhtenä vaihtoehtona 
muiden joukossa sellaisten innovatiivisten 
ratkaisujen löytämisessä, joilla saadaan 
mobilisoitua pitkän aikavälin yksityistä 
rahoitusta ja omia resursseja 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 
kehitysmaissa tarvitaan valtavia 
investointeja infrastruktuuriin sekä vesi- ja 
energiahuoltoon, ja pääosa näistä 
investoinneista hyötyisi yksityisen sektorin 
osallistumisesta; katsoo, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksilla 
voidaan saada aikaan myös uutta 
teknologiaa ja uusia liiketoimintamalleja 
sekä mekanismeja yksityisen sektorin 
vastuullisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 87
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa tämän vuoksi EU:n elimiä 
tukemaan kehitysmaille suunnattuja 
teknisen avun ohjelmia ja edistämään 
siten sen oikeudellisen ja 
institutionaalisen kehyksen vahvistamista, 
jonka mukaisesti julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia toteutetaan, ja 
etenkin lisäämään maiden kykyä arvioida, 
suunnitella ja valvoa hankkeiden 
täytäntöönpanoa asianmukaisella tavalla 
ja vaatia yrityksiltä korvauksia, jos ne 
toimivat sääntöjenvastaisesti;

Or. es
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Tarkistus 88
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. huomauttaa, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuushankkeet 
ovat tärkeällä sijalla kehitysohjelmassa ja 
niitä edistetään edelleen tapana kuroa 
umpeen infrastruktuurin rahoitusvajetta 
niin kehittyneissä maissa kuin 
kehitysmaissakin;

Or. en

Tarkistus 89
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. korostaa, että EU:n 
kauppapolitiikassa on kunnioitettava 
kehitysmaiden poliittista liikkumavaraa, 
jotta voidaan ylläpitää tiukkoja 
tuontitulleja ja siten luoda ammattitaitoa 
vaativia ja ihmisarvoisia työpaikkoja 
paikallisessa valmistavassa ja 
maatalousteollisuudessa; katsoo, että 
kyseiset alat tuottavat paikallisesti 
huomattavaa lisäarvoa, teollisuuden 
kasvua ja monipuolistumista, jotka ovat 
keskeisiä tekijöitä taloudellisissa ja 
sosiaalisissa uudistuksissa; korostaa, että 
toisin kuin haitallisia vaikutuksia tuovat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeet, jotka 
mahdollistavat sen, että valtiot kattavat 
lähes täysin yksityisten kumppanien riskit 



AM\1057801FI.doc 51/73 PE554.830v01-00

FI

siirtämällä liiketoimintariskin julkiselle 
sektorille, lisääntyvät julkisen sektorin 
sisäiset kumppanuudet ovat mekanismi, 
jolla voidaan elvyttää ja parantaa 
valtiojohtoisia infrastruktuuriyrityksiä;

Or. en

Tarkistus 90
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. kehottaa harkitsemaan julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuushankkeita 
vain silloin, kun muita edullisempia ja 
vähemmän riskialttiita 
rahoitusvaihtoehtoja ei ole käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 91
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
6 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 d. korostaa, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeiden kykyä 
tuottaa myönteisiä kehitystuloksia ei voida 
pitää selvänä; toteaa, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuushankkeita 
tulee edistää ja ne tulee suunnitella niin, 
että ne tuottavat todellisia tuloksia 
köyhille;

Or. en



PE554.830v01-00 52/73 AM\1057801FI.doc

FI

Tarkistus 92
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
varsinkin vähiten kehittyneissä maissa ja 
toimimaan johdonmukaisesti, niin että 
huomioidaan kehitysyhteistyötavoitteet; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestäviä investointeja ja hankkeita, joissa 
keskitytään esimerkiksi 
ympäristönsuojeluun, jätehuoltoon tai 
uusiutuvan energian käyttöön;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 93
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
varsinkin vähiten kehittyneissä maissa ja 
toimimaan johdonmukaisesti, niin että 
huomioidaan kehitysyhteistyötavoitteet; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestäviä investointeja ja hankkeita, joissa 
keskitytään esimerkiksi
ympäristönsuojeluun, jätehuoltoon tai 
uusiutuvan energian käyttöön;

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
varsinkin vähiten kehittyneissä maissa ja 
toimimaan johdonmukaisesti, niin että 
huomioidaan kehitysyhteistyötavoitteet; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestävää kehitystä ja hankkeita, joissa 
keskitytään köyhyyden vähentämiseen,
ympäristönsuojeluun, jätehuoltoon tai 
uusiutuvan energian käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 94
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
varsinkin vähiten kehittyneissä maissa ja 
toimimaan johdonmukaisesti, niin että 
huomioidaan kehitysyhteistyötavoitteet; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestäviä investointeja ja hankkeita, joissa 
keskitytään esimerkiksi 
ympäristönsuojeluun, jätehuoltoon tai 
uusiutuvan energian käyttöön;

7. kehottaa komissiota kehittämään 
monikansallisille yrityksille tarkoitettujen 
nykyisten OECD:n toimintaohjeiden 
perusteella menettelysäännöt unionin 
alueen yrityksille, jotka osallistuvat
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
varsinkin vähiten kehittyneissä maissa, 
jotta voidaan auttaa niitä toimimaan 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden periaatteen 
mukaisesti ja varmistaa 
vastuuvelvollisuus; kehottaa lisäksi 
komissiota edistämään kestäviä 
investointeja priorisoimalla etenkin 
vähiten kehittyneiden maiden kotimaisten 
talouksien pitkän aikavälin kehitystä ja 
tukemaan hankkeita, joissa keskitytään 
esimerkiksi ympäristönsuojeluun, 
jätehuoltoon tai uusiutuvan energian 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 95
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
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varsinkin vähiten kehittyneissä maissa ja 
toimimaan johdonmukaisesti, niin että 
huomioidaan kehitysyhteistyötavoitteet; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestäviä investointeja ja hankkeita, joissa 
keskitytään esimerkiksi 
ympäristönsuojeluun, jätehuoltoon tai 
uusiutuvan energian käyttöön;

toimimaan johdonmukaisesti 
kehitysyhteistyötavoitteiden kanssa; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestäviä investointeja ja hankkeita, joissa 
keskitytään esimerkiksi 
ympäristönsuojeluun, jätehuoltoon tai 
uusiutuvan energian käyttöön;

Or. es

Tarkistus 96
Aldo Patriciello

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
varsinkin vähiten kehittyneissä maissa ja 
toimimaan johdonmukaisesti, niin että 
huomioidaan kehitysyhteistyötavoitteet; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestäviä investointeja ja hankkeita, joissa 
keskitytään esimerkiksi 
ympäristönsuojeluun, jätehuoltoon tai 
uusiutuvan energian käyttöön;

7. kehottaa unionin elimiä kannustamaan 
unionin alueen yrityksiä osallistumaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin kolmansissa maissa ja 
varsinkin vähiten kehittyneissä maissa ja 
toimimaan johdonmukaisesti, niin että 
huomioidaan kehitysyhteistyötavoitteet; 
kehottaa lisäksi komissiota edistämään 
kestäviä investointeja ja hankkeita, joissa 
keskitytään esimerkiksi 
ympäristönsuojeluun, julkiseen 
koulutukseen, jätehuoltoon tai uusiutuvan 
energian käyttöön;

Or. it

Tarkistus 97
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että kehitysavun alalla 
julkisen ja yksityisen sektorin 
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kumppanuuksien avulla voidaan 
tehokkaasti käyttää EU:n varoja ja 
samalla tukea EU:n painopistealoja ja 
johdonmukaisuutta muun politiikan 
kanssa; kehottaa komissiota 
osallistumaan ja investoimaan 
voimakkaammin julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin kehitysalalla ja 
käyttämään niitä välineenä, jolla 
edesautetaan EU:n niukkojen 
kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 98
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää toiminnan johdonmukaisuuden 
periaatteen kannalta välttämättömänä, 
että virallista kehitysapua saavien julkisen 
ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeiden mahdolliset 
taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
sekä työhön, ympäristöön ja 
ihmisoikeuksiin kohdistuvat vaikutukset 
arvioidaan etukäteen tehtävässä 
tutkimuksessa;

Or. es

Tarkistus 99
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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takaamaan, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeisiin 
osallistuvat EU:n yritykset kunnioittavat 
yritysten yhteiskuntavastuun periaatteita 
hankkeiden kaikissa vaiheissa; pyytää 
tässä tarkoituksessa komissiota 
kehittämään yrityksiä ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen suunnitelman 
edistääkseen tehokkaasti EU:n yritysten 
yhteiskuntavastuuta;

Or. es

Tarkistus 100
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota toimimaan niin, 
että WTO:ssa ja kolmansien maiden 
kanssa meneillään olevissa 
kahdenvälisissä neuvotteluissa saadaan 
merkittäviä kansainvälisiä 
markkinoillepääsysitoumuksia, jotta 
voidaan korjata epäsymmetriat EU:n 
julkisten hankintojen markkinoiden ja 
muiden kauppakumppaneiden vastaavien 
markkinoiden avoimuudessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota toimimaan niin, 
että WTO:ssa ja kolmansien maiden 

8. kehottaa komissiota myöntämään 
WTO:n jäsenten ja keskeisten 



AM\1057801FI.doc 57/73 PE554.830v01-00

FI

kanssa meneillään olevissa 
kahdenvälisissä neuvotteluissa saadaan 
merkittäviä kansainvälisiä 
markkinoillepääsysitoumuksia, jotta 
voidaan korjata epäsymmetriat EU:n 
julkisten hankintojen markkinoiden ja 
muiden kauppakumppaneiden vastaavien 
markkinoiden avoimuudessa;

kauppakumppanien haluttomuuden sallia
merkittäviä kansainvälisiä 
markkinoillepääsysitoumuksia, jotta 
voitaisiin korjata epäsymmetriat EU:n 
julkisten hankintojen markkinoiden ja 
muiden kauppakumppaneiden vastaavien 
markkinoiden avoimuudessa, ottaen 
samalla huomioon erityisesti vähiten 
kehittyneiden maiden markkinoiden 
puutteellisen kilpailukyvyn ja varmistaen 
yhtenäisyyden EU:n nykyisen strategian 
kanssa, jossa myönnetään etuuskohtelua 
tällaisille maille;

Or. en

Tarkistus 102
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota toimimaan niin, 
että WTO:ssa ja kolmansien maiden 
kanssa meneillään olevissa 
kahdenvälisissä neuvotteluissa saadaan 
merkittäviä kansainvälisiä 
markkinoillepääsysitoumuksia, jotta 
voidaan korjata epäsymmetriat EU:n 
julkisten hankintojen markkinoiden ja 
muiden kauppakumppaneiden vastaavien 
markkinoiden avoimuudessa;

8. kehottaa komissiota auttamaan 
jäsenvaltioita suojelemaan julkisten 
hankintojen markkinoitaan 
vastavuoroisuuden hengessä sellaisiin 
kolmansien maiden kumppaneihin 
nähden, jotka harjoittavat 
protektionismia;

Or. fr

Tarkistus 103
Fernando Ruas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota toimimaan niin, että 
WTO:ssa ja kolmansien maiden kanssa 
meneillään olevissa kahdenvälisissä 
neuvotteluissa saadaan merkittäviä 
kansainvälisiä 
markkinoillepääsysitoumuksia, jotta 
voidaan korjata epäsymmetriat EU:n 
julkisten hankintojen markkinoiden ja 
muiden kauppakumppaneiden vastaavien 
markkinoiden avoimuudessa;

8. kehottaa komissiota toimimaan niin, että 
WTO:ssa ja kolmansien maiden kanssa 
meneillään olevissa kahdenvälisissä 
neuvotteluissa saadaan merkittäviä 
kansainvälisiä 
markkinoillepääsysitoumuksia myönteisen 
vastavuoroisuuden hengessä, joka 
mahdollistaa kansainvälisen kilpailun, 
jotta voidaan korjata epäsymmetriat EU:n 
julkisten hankintojen markkinoiden ja 
muiden kauppakumppaneiden vastaavien 
markkinoiden avoimuudessa, mukaan 
lukien investointeihin ja julkisten 
hankintojen markkinoille pääsyyn liittyvät 
määräykset, joilla varmistetaan julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeisiin osallistuville 
EU:n yrityksille yhtäläiset 
toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 104
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pyytää komissiota estämään kaikki 
yritykset rajoittaa hallinnollisilla, 
menettelyä koskevilla tai teknisillä esteillä 
eurooppalaisten yritysten osallistumista 
ulkomaisiin julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin;

Or. en

Tarkistus 105
Marine Le Pen
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota seuraamaan 
ulkomailla toimivia unionin alueen 
yrityksiä ja tekemään päätelmiä 
menestystarinoista, onnistuneista 
malleista ja hyvistä käytännöistä, jotta 
voidaan laatia suuntaviivoja; kehottaa 
myös harkitsemaan mahdollisuutta 
perustaa virtuaalisia dokumentointi- tai 
seurantakeskuksia, edistämään 
käyttäjäystävällisiä foorumeita ja 
verkostoja, joilla unionin alueen pk-
yrityksille voidaan antaa tietoa 
mahdollisuuksista osallistua ulkomailla 
toteuttaviin julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin, ja antamaan teknistä 
tukea oikeudelliseen kehykseen ja 
odotettavissa oleviin haasteisiin liittyvissä 
kysymyksissä; kehottaa komissiota 
edistämään selkeiden ja yhtenäisten 
kirjanpitosääntöjen soveltamista 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
vähentää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä ja edistää samalla 
terveen finanssipolitiikan noudattamista 
ja hankkeiden kestävyyttä;

9. kehottaa komissiota seuraamaan 
ulkomailla toimivia unionin alueen 
yrityksiä ja arvioimaan niiden 
kannattavuutta sekä suojelua, jotta 
voidaan antaa tietoa eurooppalaisille pk-
yrityksille;

Or. fr

Tarkistus 106
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota seuraamaan 
ulkomailla toimivia unionin alueen 
yrityksiä ja tekemään päätelmiä 

9. kehottaa komissiota seuraamaan 
ulkomailla toimivia unionin alueen 
yrityksiä ja tekemään päätelmiä 
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menestystarinoista, onnistuneista malleista 
ja hyvistä käytännöistä, jotta voidaan laatia 
suuntaviivoja; kehottaa myös harkitsemaan 
mahdollisuutta perustaa virtuaalisia 
dokumentointi- tai seurantakeskuksia, 
edistämään käyttäjäystävällisiä 
foorumeita ja verkostoja, joilla unionin 
alueen pk-yrityksille voidaan antaa tietoa
mahdollisuuksista osallistua ulkomailla 
toteuttaviin julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin, ja antamaan teknistä 
tukea oikeudelliseen kehykseen ja 
odotettavissa oleviin haasteisiin liittyvissä 
kysymyksissä; kehottaa komissiota 
edistämään selkeiden ja yhtenäisten 
kirjanpitosääntöjen soveltamista 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
vähentää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä ja edistää samalla 
terveen finanssipolitiikan noudattamista 
ja hankkeiden kestävyyttä;

menestystarinoista, onnistuneista malleista 
ja hyvistä käytännöistä, jotta voidaan laatia 
suuntaviivoja; kehottaa myös harkitsemaan 
mahdollisuutta perustaa virtuaalisia 
seurantakeskuksia, jotta helpotetaan 
asiakirjojen saatavuutta unionin alueen 
pk-yrityksille ja edistetään 
käyttäjäystävällisten foorumien ja 
verkostojen luomista ja helpotetaan 
tiedottamista mahdollisuuksista osallistua 
ulkomailla toteuttaviin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin, sekä 
antamaan teknistä tukea oikeudelliseen 
kehykseen ja odotettavissa oleviin 
haasteisiin liittyvissä kysymyksissä;

Or. es

Tarkistus 107
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota seuraamaan 
ulkomailla toimivia unionin alueen 
yrityksiä ja tekemään päätelmiä 
menestystarinoista, onnistuneista 
malleista ja hyvistä käytännöistä, jotta 
voidaan laatia suuntaviivoja; kehottaa 
myös harkitsemaan mahdollisuutta 
perustaa virtuaalisia dokumentointi- tai 
seurantakeskuksia, edistämään 
käyttäjäystävällisiä foorumeita ja 
verkostoja, joilla unionin alueen pk-
yrityksille voidaan antaa tietoa 
mahdollisuuksista osallistua ulkomailla 

9. kehottaa komissiota seuraamaan 
ulkomailla toimivia unionin alueen 
yrityksiä ja kehittämään oikeudellisesti 
sitovan kehyksen, jolla varmistetaan 
eurooppalaisten yritysten 
vastuuvelvollisuus tapauksissa, joissa ne 
toiminnallaan rikkovat ihmisoikeuksia, 
sukupuolten tasa-arvoa, ihmisarvoista 
työtä, ammattiliittojen oikeuksia, 
ympäristönsuojelua, laadukkaiden 
julkisten palvelujen tasapuolista 
saatavuutta, sosiaaliturvaa, julkista ja 
yleistä sairausvakuutusta, yleistä 
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toteuttaviin julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin, ja antamaan teknistä 
tukea oikeudelliseen kehykseen ja 
odotettavissa oleviin haasteisiin liittyvissä 
kysymyksissä; kehottaa komissiota 
edistämään selkeiden ja yhtenäisten 
kirjanpitosääntöjen soveltamista 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
vähentää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä ja edistää samalla 
terveen finanssipolitiikan noudattamista 
ja hankkeiden kestävyyttä;

lääkkeiden saantia ja ruoka- ja 
tuoteturvallisuutta koskevia normeja 
kehitysmaissa; kehottaa komissiota 
edistämään selkeiden ja yhtenäisten 
kirjanpitosääntöjen soveltamista 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
vähentää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä;

Or. en

Tarkistus 108
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pyytää komissiota toteuttamaan 
tutkimuksen unionin 
vapaakauppasopimusten ja niiden 
täytäntöönpanon vaikutuksista 
eurooppalaisten yritysten pääsyyn 
ulkomaisiin julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin; katsoo, että tällaisella 
tutkimuksella voitaisiin saada tietoa 
vapaakauppasopimusten todellisista 
vaikutuksista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien alalla sekä 
esteistä, joita ei ole vielä käsitelty;

Or. en

Tarkistus 109
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota myös edistämään 
foorumeja, joissa käydään jäsenneltyä 
vuoropuhelua kansainvälisten julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
sidosryhmien, kuten hallitusten, 
avunantajien, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen, välillä;

Or. es

Tarkistus 110
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeisiin 
osallistuvat yritykset kunnioittavat 
yritysten sosiaalisen vastuun ja 
vastuuvelvollisuuden periaatteita 
hankkeiden kaikissa vaiheissa, sillä 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet eivät voi toimia 
tehokkaasti ilman riittävää 
sääntelykehystä;

Or. en

Tarkistus 111
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota edistämään 
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selkeiden ja yhtenäisten 
kirjanpitosääntöjen soveltamista 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
vähentää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä ja edistää samalla 
terveen finanssipolitiikan noudattamista 
ja hankkeiden kestävyyttä;

Or. es

Tarkistus 112
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa tarvitaan rajat 
ylittävää yksityisen sektorin rahoitusta ja 
että siksi on erittäin tärkeää antaa 
riittävät takeet siitä, että pitkän aikavälin 
investoinnit tapahtuvat selkeässä, 
vakaassa ja turvallisessa 
toimintaympäristössä ja että niihin 
sovelletaan hyvän hallinnon periaatteita 
ja että käytettävissä on toimiva 
riitojenratkaisujärjestelmä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
yhteistyössä, että alalla on tarvittavat 
oikeudelliset puitteet ja että toiminta on 
avointa, tehokasta ja kustannustehokasta 
(EU:n uusi toimivalta investointialalla 
mahdollistaa investointien ja julkisten 
hankintojen välisen synergian tavalla, 
joka antaa lisäarvoa markkinoille 
pääsyssä ja saavutettujen oikeuksien ja 
etujen suojelussa);

Poistetaan.

Or. fr



PE554.830v01-00 64/73 AM\1057801FI.doc

FI

Tarkistus 113
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa tarvitaan rajat 
ylittävää yksityisen sektorin rahoitusta ja 
että siksi on erittäin tärkeää antaa riittävät 
takeet siitä, että pitkän aikavälin 
investoinnit tapahtuvat selkeässä, vakaassa 
ja turvallisessa toimintaympäristössä ja että 
niihin sovelletaan hyvän hallinnon 
periaatteita ja että käytettävissä on toimiva 
riitojenratkaisujärjestelmä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
yhteistyössä, että alalla on tarvittavat 
oikeudelliset puitteet ja että toiminta on 
avointa, tehokasta ja kustannustehokasta 
(EU:n uusi toimivalta investointialalla 
mahdollistaa investointien ja julkisten 
hankintojen välisen synergian tavalla, 
joka antaa lisäarvoa markkinoille 
pääsyssä ja saavutettujen oikeuksien ja 
etujen suojelussa);

10. korostaa, että rajat ylittävän yksityisen 
sektorin rahoituksen saamiseksi julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin on 
erittäin tärkeää antaa riittävät takeet siitä, 
että nämä pitkän aikavälin investoinnit 
tapahtuvat selkeässä, vakaassa ja 
turvallisessa toimintaympäristössä ja että 
niihin sovelletaan hyvän hallinnon 
periaatteita ja että käytettävissä on toimiva 
riitojenratkaisujärjestelmä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
yhteistyössä, että alalla on tarvittavat 
oikeudelliset puitteet ja että toiminta on 
avointa, tehokasta ja kustannustehokasta;

Or. en

Tarkistus 114
Klaus Buchner

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa tarvitaan rajat 
ylittävää yksityisen sektorin rahoitusta ja 
että siksi on erittäin tärkeää antaa riittävät 
takeet siitä, että pitkän aikavälin 
investoinnit tapahtuvat selkeässä, 
vakaassa ja turvallisessa 

10. katsoo, että rajat ylittävän yksityisen 
sektorin rahoituksen saamiseksi julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin on 
tärkeää varmistaa selkeät, vakaat ja 
turvalliset säännöt, joten kehottaa 
komissiota ja neuvostoa tekemään asiassa 
yhteistyötä asianmukaisilla 
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toimintaympäristössä ja että niihin 
sovelletaan hyvän hallinnon periaatteita 
ja että käytettävissä on toimiva 
riitojenratkaisujärjestelmä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
yhteistyössä, että alalla on tarvittavat 
oikeudelliset puitteet ja että toiminta on 
avointa, tehokasta ja kustannustehokasta 
(EU:n uusi toimivalta investointialalla 
mahdollistaa investointien ja julkisten 
hankintojen välisen synergian tavalla, 
joka antaa lisäarvoa markkinoille 
pääsyssä ja saavutettujen oikeuksien ja 
etujen suojelussa);

kansainvälisillä foorumeilla ja 
kansainvälisissä rahoituslaitoksissa;

Or. en

Tarkistus 115
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa tarvitaan rajat 
ylittävää yksityisen sektorin rahoitusta ja 
että siksi on erittäin tärkeää antaa riittävät 
takeet siitä, että pitkän aikavälin 
investoinnit tapahtuvat selkeässä, 
vakaassa ja turvallisessa 
toimintaympäristössä ja että niihin 
sovelletaan hyvän hallinnon periaatteita 
ja että käytettävissä on toimiva 
riitojenratkaisujärjestelmä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
yhteistyössä, että alalla on tarvittavat 
oikeudelliset puitteet ja että toiminta on 
avointa, tehokasta ja kustannustehokasta
(EU:n uusi toimivalta investointialalla 
mahdollistaa investointien ja julkisten 
hankintojen välisen synergian tavalla, joka 
antaa lisäarvoa markkinoille pääsyssä ja 
saavutettujen oikeuksien ja etujen 

10. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa tarvitaan rajat 
ylittävää yksityisen sektorin rahoitusta ja 
että siksi on erittäin tärkeää antaa riittävät 
takeet oikeusvarmuudesta ja hyvästä 
hallintotavasta sekä siitä, että 
noudatetaan avoimuuden, yhtäläisen 
kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan yhteistyössä, että alalla on 
tarvittavat oikeudelliset puitteet ja että 
toiminta on demokraattista, avointa, 
oikeudenmukaista, osallistavaa ja
tehokasta (EU:n uusi toimivalta 
investointialalla mahdollistaa investointien 
ja julkisten hankintojen välisen synergian 
tavalla, joka antaa lisäarvoa markkinoille 
pääsyssä ja saavutettujen oikeuksien ja 
etujen suojelussa);
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suojelussa);

Or. es

Tarkistus 116
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa tarvitaan rajat 
ylittävää yksityisen sektorin rahoitusta ja 
että siksi on erittäin tärkeää antaa riittävät 
takeet siitä, että pitkän aikavälin 
investoinnit tapahtuvat selkeässä, vakaassa 
ja turvallisessa toimintaympäristössä ja että 
niihin sovelletaan hyvän hallinnon 
periaatteita ja että käytettävissä on toimiva 
riitojenratkaisujärjestelmä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
yhteistyössä, että alalla on tarvittavat 
oikeudelliset puitteet ja että toiminta on 
avointa, tehokasta ja kustannustehokasta
(EU:n uusi toimivalta investointialalla 
mahdollistaa investointien ja julkisten 
hankintojen välisen synergian tavalla, 
joka antaa lisäarvoa markkinoille 
pääsyssä ja saavutettujen oikeuksien ja 
etujen suojelussa);

10. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksissa tarvitaan rajat 
ylittävää yksityisen sektorin rahoitusta ja 
että siksi on erittäin tärkeää antaa riittävät 
takeet siitä, että pitkän aikavälin 
investoinnit tapahtuvat selkeässä, vakaassa 
ja turvallisessa toimintaympäristössä ja että 
niihin sovelletaan hyvän hallinnon 
periaatteita; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa varmistamaan yhteistyössä, että 
alalla on tarvittavat oikeudelliset puitteet ja 
että toiminta on avointa, tehokasta ja 
kustannustehokasta;

Or. en

Tarkistus 117
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. muistuttaa, että EU:n ulkopuolisten 
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julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien helpottamiseksi 
tarvitaan merkittäviä investointeja; 
katsoo, että vapaakauppasopimuksiin on 
olennaista sisällyttää laajoja investointia 
koskevia lukuja, jotka sisältävät 
sijoitustoiminnan vapauttamista ja 
sijoitussuojaa sekä sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevia 
määräyksiä, jotta edistetään ja turvataan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin liittyviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 118
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
5 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

EU:n ulkopuoliset julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet: uusia työpaikkoja 
ja kasvumahdollisuuksia EU:n yrityksille

EU:n ulkopuoliset julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet: uusia 
ihmisarvoisia työpaikkoja ja tasapuolista 
ja kestävää kasvua

Or. en

Tarkistus 119
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen 
syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä 

Poistetaan.
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sekä teknistä kehitystä ja innovointia 
Euroopassa; palauttaa mieliin, että pk-
yritysten kansainvälistymistä koskevassa 
selvityksessä korostetaan 
kansainvälistymisen ja innovoinnin 
myönteistä yhteyttä tuotteita, palveluja ja 
prosesseja koskevissa asioissa;

Or. fr

Tarkistus 120
Fernando Ruas

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen 
syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä 
sekä teknistä kehitystä ja innovointia 
Euroopassa; palauttaa mieliin, että pk-
yritysten kansainvälistymistä koskevassa 
selvityksessä korostetaan 
kansainvälistymisen ja innovoinnin 
myönteistä yhteyttä tuotteita, palveluja ja 
prosesseja koskevissa asioissa;

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen 
syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä 
sekä teknisiä valmiuksia ja innovointia 
Euroopassa, mikä vastaa Euroopan 
strategisten investointien rahaston sisäisiä
ehdotuksia; palauttaa mieliin, että pk-
yritysten kansainvälistymistä koskevassa 
selvityksessä korostetaan 
kansainvälistymisen ja innovoinnin 
myönteistä yhteyttä tuotteita, palveluja ja 
prosesseja koskevissa asioissa;

Or. en

Tarkistus 121
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen 
syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä 
sekä teknistä kehitystä ja innovointia 
Euroopassa; palauttaa mieliin, että pk-
yritysten kansainvälistymistä koskevassa 
selvityksessä korostetaan 
kansainvälistymisen ja innovoinnin 
myönteistä yhteyttä tuotteita, palveluja ja 
prosesseja koskevissa asioissa;

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin voisi 
hyödyttää merkittävästi ihmisarvoisten
työpaikkojen syntymistä, tuottavuutta, 
kilpailukykyä sekä teknistä kehitystä ja 
innovointia Euroopassa; palauttaa mieliin, 
että pk-yritysten kansainvälistymistä 
koskevassa selvityksessä korostetaan 
kansainvälistymisen ja innovoinnin 
myönteistä yhteyttä tuotteita, palveluja ja 
prosesseja koskevissa asioissa;

Or. es

Tarkistus 122
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen 
syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä 
sekä teknistä kehitystä ja innovointia 
Euroopassa; palauttaa mieliin, että pk-
yritysten kansainvälistymistä koskevassa 
selvityksessä korostetaan 
kansainvälistymisen ja innovoinnin 
myönteistä yhteyttä tuotteita, palveluja ja 
prosesseja koskevissa asioissa;

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen 
syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä 
sekä teknistä kehitystä ja innovointia 
Euroopassa; palauttaa mieliin, että pk-
yritysten kansainvälistymistä koskevassa 
komission vuoden 2010 tutkimuksessa 
korostetaan kansainvälistymisen ja 
innovoinnin myönteistä yhteyttä tuotteita, 
palveluja ja prosesseja koskevissa asioissa;

Or. en
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Tarkistus 123
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen 
syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä 
sekä teknistä kehitystä ja innovointia 
Euroopassa; palauttaa mieliin, että pk-
yritysten kansainvälistymistä koskevassa 
selvityksessä korostetaan 
kansainvälistymisen ja innovoinnin 
myönteistä yhteyttä tuotteita, palveluja ja 
prosesseja koskevissa asioissa;

11. on vakuuttunut siitä, että EU:n 
yritysten osallistuminen suuremmassa 
määrin mittaviin kansainvälisiin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi ihmisarvoisten 
työpaikkojen syntymistä, tuottavuutta, 
kilpailukykyä sekä teknistä kehitystä ja 
innovointia Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 124
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että tällä alalla tehtävässä 
työssä on erityisesti otettava huomioon, 
että EU:ssa toimivien pk-yritysten on 
vaikea kilpailla kansainvälisillä 
markkinoilla osana julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia ja että on 
varmistettava, että pk-yrityksille taataan 
todellinen ja oikeudenmukainen pääsy 
markkinoille; korostaa tässä yhteydessä 
sellaisten erityissääntöjen merkitystä, 
joilla mahdollistetaan pk-yritysten 
osallistuminen tarjouskilpailuihin osana 
klustereita tai ryhmiä, sekä avointen ja 
läpinäkyvien alihankintaketjujen käyttöä; 
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katsoo, että pk-yrityksiä pitäisi kannustaa 
osallistumaan joko alihankkijoina tai 
yhteenliittymien osapuolina 
hankintasopimusten tarjouskilpailuihin;

Or. en

Tarkistus 125
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa EU:ssa saavutetuista 
tuloksista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien käytössä 
infrastruktuurin kehittämisessä ja 
tekniikan, tutkimuksen ja verkko-
oppimisen keihäänkärkialoilla ja muilla 
suurta lisäarvoa tuottavilla aloilla; 
kannustaa komissiota määrittelemään 
hankkeet, joissa on saatu EU:ssa parhaat 
tulokset ja edistämään EU:n yritysten 
osallistumista tällaisiin rohkeisiin 
hankkeisiin ulkomailla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 126
Lola Sánchez Caldentey

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa EU:ssa saavutetuista 
tuloksista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien käytössä 
infrastruktuurin kehittämisessä ja 
tekniikan, tutkimuksen ja verkko-
oppimisen keihäänkärkialoilla ja muilla 
suurta lisäarvoa tuottavilla aloilla; 

Poistetaan.
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kannustaa komissiota määrittelemään 
hankkeet, joissa on saatu EU:ssa parhaat 
tulokset ja edistämään EU:n yritysten 
osallistumista tällaisiin rohkeisiin 
hankkeisiin ulkomailla;

Or. en

Tarkistus 127
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa EU:ssa saavutetuista 
tuloksista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien käytössä infrastruktuurin 
kehittämisessä ja tekniikan, tutkimuksen ja 
verkko-oppimisen keihäänkärkialoilla ja 
muilla suurta lisäarvoa tuottavilla aloilla; 
kannustaa komissiota määrittelemään 
hankkeet, joissa on saatu EU:ssa parhaat 
tulokset ja edistämään EU:n yritysten 
osallistumista tällaisiin rohkeisiin 
hankkeisiin ulkomailla;

12. muistuttaa EU:ssa saavutetuista 
tuloksista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien käytössä infrastruktuurin 
kehittämisessä ja tekniikan, tutkimuksen ja 
verkko-oppimisen keihäänkärkialoilla ja 
muilla suurta lisäarvoa tuottavilla aloilla; 
kannustaa komissiota määrittelemään 
hankkeet, joissa on saatu EU:ssa parhaat 
tulokset ja edistämään EU:n yritysten, 
etenkin pk-yritysten, osallistumista 
tällaisiin rohkeisiin hankkeisiin ulkomailla;

Or. de

Tarkistus 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa EU:ssa saavutetuista 
tuloksista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien käytössä infrastruktuurin 
kehittämisessä ja tekniikan, tutkimuksen ja 
verkko-oppimisen keihäänkärkialoilla ja 
muilla suurta lisäarvoa tuottavilla aloilla; 
kannustaa komissiota määrittelemään 
hankkeet, joissa on saatu EU:ssa parhaat 

12. muistuttaa EU:ssa saavutetuista 
tuloksista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien käytössä infrastruktuurin 
kehittämisessä ja tekniikan, tutkimuksen ja 
verkko-oppimisen keihäänkärkialoilla ja 
muilla suurta lisäarvoa tuottavilla aloilla; 
kannustaa komissiota määrittelemään 
hankkeet, joissa on saatu EU:ssa parhaat 
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tulokset ja edistämään EU:n yritysten 
osallistumista tällaisiin rohkeisiin 
hankkeisiin ulkomailla;

tulokset ja edistämään kaikenlaisten EU:n 
yritysten osallistumista tällaisiin 
aloitteisiin ulkomailla;

Or. es


