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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju kohta avaliku ja erasektori 
algatustele väljaspool ELi asuvates riikides
(2014/2233(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 
2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 
2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 
2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ3,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Era- ja avaliku sektori investeeringute kasutamine 
majanduse elavdamiseks ja pikaajalise struktuurimuutuse saavutamiseks: avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine” (COM(2009)0615),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Erasektori rolli tugevdamine kaasava ja jätkusuutliku 
majanduskasvu saavutamisel arenguriikides” (COM(2014)0263),

– võttes arvesse 15. jaanuaril 2014 vastu võetud muudatusettepanekuid ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja 
teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, 
millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate 
riikide riigihanketurgudele4,

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni avaliku ja erasektori 
partnerluse kohta ning ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal5,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta (COM(2011)0896), 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
riigihankeid (COM(2011)0895) ning ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (COM(2011)0897),

– võttes arvesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 2008. aasta suuniseid heade 

                                               
1 ELT L 94, 28.3.2014, lk 1.
2 ELT L 94, 28.3.2014, lk 65.
3 ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0027.
5 ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 447.
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valitsemistavade edendamise kohta avaliku ja erasektori partnerluste puhul1,

– võttes arvesse OECD 2012. aasta mai soovitust avaliku halduse põhimõtete kohta 
avaliku ja erasektori partnerluste puhul2,

– võttes arvesse ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL) 2001. 
aasta õigussuuniseid taristuprojektidesse tehtavate erainvesteeringute kohta3 ning Viinis 
2. ja 3. mail 2013 toimunud UNCITRALi avaliku ja erasektori partnerlusi käsitleval 
rahvusvahelisel kollokviumil esitletud uurimusi,

– võttes arvesse CAFi 2010. aasta aruannet „Infraestructura pública y participación 
privada: conceptos y experiencias en América y España”,

– võttes arvesse 2014. aasta juuli „Avaliku ja erasektori partnerluste lühijuhendit: 
versioon 2.0”, mille koostasid Aasia Arengupank (ADB), Ameerika Riikide 
Arengupank (IDB), Maailmapanga Grupp ning Public-Private Infrastructure Advisory 
Facility (PPIAF)4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni ning 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-0000/2015),

A. arvestades, et riikide majanduse ülesehitusele ja selle dünaamikale tuleb kasuks 
keskkond, mis võimaldab avaliku ja erasektori koostoimet ning avaliku ja erasektori 
üksuste koostööd ühiste algatuste ja ühisettevõtete abil;

B. arvestades, et kuigi avaliku ja erasektori partnerlused on pikaajaline vahend, mida 
kasutatakse valitsuse poliitikas föderaalsel, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, puudub 
nende puhul rahvusvaheliselt tunnustatud määratlus ja laiaulatuslik õigusraamistik; 
arvestades, et praktikas peetakse avaliku ja erasektori partnerlusi laiaks ja 
mitmekesiseks avaliku sektori osaliste (valitsuste, ametite ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide või nende kombinatsioonide) ja erasektori osaliste (ettevõtete või 
mittetulundusühingute) koostöö suhete spektriks ning harilikult tähendab see, et 
erasektor pakub sellist taristut või vara, mida tavapäraselt on pakkunud valitsused;

C. arvestades, et üleilmne majanduskriis on tõsiselt kahjustanud arenenud, tärkava 
majandusega ja arenguriike alates 2007. aastast ning mõjutanud eelarvepoliitikat ning 
institutsiooniliste ja erasektori üksuste juurdepääsu projektide elluviimiseks vajalikule 
rahastamisele, mis omakorda mõjutab taristute ja teiste kapitalimahukate projektide 
arengut ning põhiteenuste osutamist;

D. arvestades, et avaliku sektori eelarve piirangute tõttu, mida süvendab majandus- ja 

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
4 http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf



PR\1043319ET.doc 5/9 PE544.336v01-00

ET

võlakriis, on oluline parandada avalike teenuste kulusid, tulemuslikkust, tõhusust ja 
kvaliteeti ning tagada avalike taristute õigeaegne valmimine, ja arvestades, et avaliku ja 
erasektori osaliste nõuetekohane kaasamine võib sellele kaasa aidata;

E. arvestades, et lisaks tuleb arendada uusi valdkondi, mis varem avalike teenuste hulka ei 
kuulunud, koos äsja loodud rahastamisvahendite ja vabakaubanduslepingute võrkudega, 
mis pakuvad suuremat osalemist – või loovad selleks võimalusi – välismaistes 
investeerimisprojektides, kus kohtuvad eraettevõtted ja avaliku sektori üksused;

F. arvestades asjaolu, et erasektor võib alahinnata sotsiaalseid taristuid ja nende pakutavat 
katet, tähendavad taristute loomisega seotud märkimisväärsed kulud, mõningate 
sektorite loomulik monopol ja nende strateegiline tähtsus, et paljudel juhtudel ei ole 
avatud konkurents ja erastamine kõige sobivam poliitika, kui tähtsustada tuleb avalikku 
huvi;

G. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerluste otstarve on seega mõlema maailma 
parimate külgede ühendamine – üldist huvi pakkuvate teenuste osutamine ja taristute 
loomine, kuid pigem erasektori tõhustatud osaluse kui erastamise abil;

H. arvestades, et paljudel tärkava majandusega ja arengumaadel on probleeme erinevustega 
eraettevõtete dünaamilisuse ja väheste usaldusväärsete avalike taristute vahel; 
arvestades, et sellised ebakõlad (mis torkavad silma nt Indias ja Brasiilias) kahandavad 
võimalikku kasvu, piirates ekspordi/impordi suutlikkust või segades tootmisliine, kuna 
puudub piisav sadamataristu, sisetranspordis (raudtee, kaubavedu või maanteed) on 
puudujääke või energiatootmisüksused ja energiajaotusvõrgud ei toimi; arvestades, et 
need mõjutavad samuti ebasoodsalt inimeste heaolu (kuna ei ole piisavalt 
kanalisatsiooni- ja veevõrke); arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlused 
võimaldavad integreeritud lahendusi, mille puhul partner või konsortsium pakub ehitust 
(ehitus-, inseneri- ja arhitektiteenused), rahastamist (erasektori vahendite kasutamine 
vähemalt projekti eelrahastamiseks) ning käitamist (hooldus-, järelevalve- ja 
haldusteenused);

I. arvestades, et valitsustevahelised organisatsioonid on kasutanud avaliku ja erasektori 
partnerlusi, et suunata abi vähim arenenud riikidele partnerluste abil, mis tegutsevad 
arengu ja koostöö valdkonnas; avaliku ja erasektori partnerlusi on meetmete 
rakendamiseks kasutanud Maailmapank, piirkondlikud rekonstruktsioonipangad, Toidu-
ja Põllumajandusorganisatsioon, Maailma Terviseorganisatsioon ja ÜRO Lastefond 
(UNICEF), kui nimetada vaid mõnda; arvestades, et geograafilise asukoha poolest on 
avaliku ja erasektori partnerluste vallas kogemusi USA-l, Austraalial, Jaapanil, 
Malaisial, Singapuril, Araabia Ühendemiraatidel ning teistel Aasia ja Ladina-Ameerika 
riikidel (eesotsas Tšiiliga); arvestades, et ka OECD riikidel (Hispaania, Itaalia, Iirimaa, 
Kreeka, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome) on asjakohased 
õigusaktid; arvestades, et Ühendkuningriigil on kõige arenenum avaliku ja erasektori 
partnerlusi käsitlev programm (kus erasektori rahastamisalgatus moodustab ligi 20 % 
avaliku sektori rahastamisest); arvestades, et EL juhib avaliku ja erasektori partnerluste 
taristute turgu, kuhu on koondunud enam kui 45 % avaliku ja erasektori partnerluste 
nominaalväärtusest;

J. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlusi on kasutatud seoses struktuurifondide,
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laienemise, üleeuroopaliste võrkude, ühiste tehnoloogiaalgatuste, strateegia „Euroopa 
2020”, teadus- ja arendustegevuse (tuleviku tehased, energiatõhusad ehitised, 
keskkonnahoidlike autode algatus, jätkusuutlik töötlev tööstus, fotoonika, robootika, 
kõrgjõudlusega andmetöötlus ning 5G võrgud), e-õppe, ülikoolidega koostöös 
läbiviidavate teadusprojektide ja teiste tervishoiuvaldkonna programmidega (nt 
innovatiivsete ravimite algatus); arvestades, et Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
avaliku ja erasektori partnerluste ekspertkeskus on viinud ellu projekte ELis, selle 
naabruses ja kaugemalgi; arvestades, et EL on samuti aidanud kaasa ülemaailmse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi abil; arvestades, et Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond kavatseb ELis toetada teatavaid avaliku ja erasektori partnerlusi, 
kus võivad osaleda ka kaubanduspartnerite ettevõtted;

K. arvestades, et ELi vabakaubanduslepingud hõlmavad sätteid, mis võimaldavad avaliku 
ja erasektori partnerlustes osalevatel ettevõtetel teha pakkumisi turulepääsu ja eelneva 
asutamise abil; arvestades, et Korea, Colombia/Peruu, Kesk-Ameerika, Singapuri ja 
Kanadaga seotud kohtlemine ja avanevad võimalused on diferentseeritult ja konkreetselt 
kindlaks määratud; arvestades, et eri partneritega peetavate läbirääkimiste suhtes tuleb 
kohaldada suhteliselt paindlikku lähenemisviisi; arvestades, et mitmepoolsel tasandil 
kehtestatakse riigihangete osas mitmesuguseid kohustusi ka teenustekaubanduse 
üldlepingu ja mõnepoolse lepinguga ning teiste mõnepoolsete aktidega, näiteks 
teenustekaubanduse lepinguga; arvestades, et ELi keskkond on seetõttu muutumas 
konkurentsivõimelisemaks;

Taust

1. toonitab, et tuleb ergutada töökohtade loomist, konkurentsivõimet ja tootlikkust uute 
ettevõtmiste abil, mille eesmärk on stimuleerida majandusosaliste aktiivsust kasvu 
taaskäivitamiseks;

2. märgib, et VKEd ja suuremad ettevõtted võivad pakkuda ainulaadset erasektori 
oskusteavet, kogemusi ja võrgustikke, mis hõlmavad avaliku sektori asutusi kolmandates 
riikides; on arvamusel, et VKEd võivad saavutada oma potentsiaali, kui nad toimivad 
ülemaailmsel tasandil ning sisenevad Euroopast väljapoole jäävatele turgudele, muu 
hulgas avaliku ja erasektori partnerluste abil ning tegutsedes sageli suurte ELi ettevõtete 
alltöövõtjatena;

Probleemid

3. peab kahetsusväärseks asjaolu, et kuigi EL on seni hoidnud oma riigihangete turge suures 
osas avatuna rahvusvahelistele konkurentidele, tegutsevad paljud ELi tasandil 
konkureerivad ettevõtted kaitstud riikides, kus selline kaitse esineb eri vormides, näiteks 
riigiettevõtetena, kaubandustõketena riigihanke. teenuste või investeeringute valdkonnas, 
kodumaiste pakkujate eelistamisena, riikide võrdse kohtlemise ja turulepääsu 
piirangutena, regulatiivsete tõketena harukontorite või tütarettevõtete loomisel ning 
rahastamisvõimaluste piirangutena;

4. tunnistab, et avaliku ja erasektori partnerlusega seotud probleeme saab lahendada hea 
valitsemistava põhimõtete abil, nagu eeskirjade, otsuste ja rakendamise läbipaistvus, 
piisav plaanimine, keskmise ja pikema perioodi kulutõhusus, huvirühmade osalemine, 
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usaldusväärsus, vastutus, õiglus, tõhusus ja tulemuslikkus, korruptsiooni takistamine, 
ametnike asjatundlikkus, nõuetekohane riskihindamine (alates geopoliitilisest kontekstist 
kuni intressimääradeni) ja -jaotus ning piisav investeeringute kaitse;

5. tuletab meelde, et kvaliteetsete kulutõhusate teenuste osutamine üldsusele on oluline, et 
tagada edukas rakendamine ja elujõulisus; tuletab meelde, et mudelite ja lepingute 
keerukas valik avaldab mõju projekti arengule; hoiatab, et mõnes etapis on avaliku ja 
erasektori partnerlusi kasutatud maksuarvestuse ja aruandluse valdkonna seaduselünkade 
ärakasutamiseks, mistõttu Eurostat on võtnud kasutusele sihipärased 
raamatupidamiseeskirjad; toonitab vajadust nõuetekohase institutsioonilise raamistiku 
järele, mis ühendaks poliitilist pühendumist, head valitsemistava ning kõige aluseks olevat 
piisavat seadusandlust;

Erasektori kaasamine arengusse

6. toonitab avaliku ja erasektori partnerluste üha suurenevat potentsiaali innovaatiliste 
lahenduste soodustamisel erasektori pikaajalise rahastamise ja kodumaiste ressursside 
kaasamiseks arengu eesmärkidel, arvestades, et arenguriigid vajavad tohutuid 
investeeringuid taristusse, veevarustusse ja energiasse, ja et enamik neist peavad tulema 
erasektorist; usub, et avaliku ja erasektori partnerlused võivad samuti ärgitada 
innovatsiooni tehnoloogia ja ärimudelite valdkonnas ning luua mehhanisme erasektori 
vastutustunde suurendamiseks;

7. palub ELi organitel ergutada kolmandate riikide ja eriti vähim arenenud riikide avaliku ja 
erasektori partnerlustes osalevaid ELi äriühinguid töötama kooskõlas 
poliitikavaldkondade sidususe põhimõttega ning arvestama alati arengukoostöö 
eesmärkidega; palub ühtlasi komisjonil ergutada kestlikke investeeringuid ja edendada 
projekte, mille keskmes on näiteks keskkonnakaitse, jäätmekäitlus või taastuvenergiate 
kasutamine;

Võimalikud vahendid, mis võimaldavad ELi äriühingutel osaleda väljaspool ELi loodud 
avaliku ja erasektori partnerlustes

8. palub komisjonil teha tööd, et saavutada rahvusvaheliselt oluliste turulepääsuga seotud 
kohustuste võtmist Maailma Kaubandusorganisatsioonis ja jätkuvates kahepoolsetes 
läbirääkimistes kolmandate riikidega, kohandamaks asümmeetriat ELi riigihangete 
turgude avatuse taseme osas muude kaubanduspartneritega võrreldes;

9. palub komisjonil jälgida ELi äriühinguid välismaal ning teha järeldusi edulugudest, 
mudelitest ja headest tavadest, et koostada suunised, ning kaaluda virtuaalsete 
dokumendikeskuste või observatooriumite loomist, et edendada kasutajasõbralikke 
platvorme ja võrgustikke ELi VKEde teavitamiseks võimalustest osaleda välismaal 
loodud avaliku ja erasektori partnerlustes ning pakkuda tehnilist tuge õigusraamistike ja 
eeldatavate probleemide küsimuses; palub komisjonil samuti edendada selgete ja 
terviklike raamatupidamiseeskirjade kasutamist rahvusvahelisel tasandil, et vähendada 
avaliku ja erasektori partnerlustega seotud ebakindlust, edendades ühtlasi usaldusväärset 
eelarvepoliitikat ja projektide jätkusuutlikkust;

10. arvestades, et piiriüleste erasektorite raha paigutamiseks avaliku ja erasektori 
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partnerlustesse tuleb kindlasti pakkuda piisavaid tagatisi selle kohta, et pikaajalisi 
investeeringuid toetab selge, kindel ja turvaline keskkond, hea valitsemistava ja tõhus 
vaidluste lahendamine; palub komisjonil ja nõukogul teha koostööd, et tagada selles 
valdkonnas vajalik õiguslik baas, mis oleks läbipaistev, tulemuslik ja kulutõhus (ELi uus 
investeerimisalane pädevus võimaldab koostoimet investeeringute ja riigihangete vahel 
viisil, mis lisab väärtust turulepääsu ning omandatud õiguste ja vara kaitse osas);

Avaliku ja erasektori partnerlused väljaspool Euroopa Liitu: uued töökohad ja kasvu 
võimalused ELi äriühingute jaoks

11. on veendunud, et ELi äriühingute suurem osalemine laiaulatuslikes rahvusvahelistes 
avaliku ja erasektori partnerlustes tooks Euroopas olulist kasu töökohtade loomise, 
tootlikkuse, konkurentsivõime, tehnoloogia ja innovatsiooni arengu valdkonnas; tuletab 
meelde, et raportis Euroopa VKEde rahvusvahelistumise kohta rõhutati positiivset seost 
rahvusvahelistumise ja innovatsiooni vahel seoses toodete, teenuste ja protsessidega;

12. tuletab meelde, et tänu avaliku ja erasektori partnerluste kasutamisele on ELis tehtud 
saavutusi taristu arengus ja juhtivates valdkondades, nagu tehnoloogia, teadusuuringud, e-
õpe ja muud suure lisandväärtusega sektorid, ja ergutab komisjoni tegema kindlaks 
selliseid projekte, mis on andnud ELis parimaid tulemusi ning edendama ELi äriühingute 
osalemist välismaal sarnastes ettevõtmistes;

o

o o

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa Investeerimispangale.
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SELETUSKIRI

Raportöör on arvamusel, et enamik häid kogemusi avaliku ja erasektori partnerlustega 
tulenevad projektide paremast valmimisest (õigeaegselt ja eelarve piires), heast kvaliteedi 
suhtest või kulutõhususest, pikaajalise rahastamise võimalusest taristu ehitamise kulude 
puhul, innovatsiooni ja teadusuuringute pakutavast tõukest, erasektori kaasatusest nii ehitusse
või projektide läbiviimisesse kui ka rahastamisesse, paindlikumast ja oskuslikumast 
halduskeskkonnast, ressursside kasust ennast juba tõestanud äriühingutele ja VKEdele, ELi 
äriühingute konkurentsivõime tugevdamisest kolmandate riikide avalikes hangetes 
osalemiseks.

Raportööri meelest on järgmistele valdkondadele omased paljud võimalikud kasud ja riskid, 
mida saab jagada avaliku ja erasektori vahel: ehitus, haldus, transporditaristute hooldus või 
käitamine (teed, raudteed, metrood), avalikud ehitised ja seadmed (vanglad, koolid, haiglad), 
keskkond (vee- ja jäätmekäitlus või -haldus), kommunaalteenused, telekommunikatsiooni- või 
energiavõrgud või uute tehnoloogiate või toodete väljatöötamine.

Raportöör väidab, et Euroopa äriühingute suurem osalemine laiaulatuslikes rahvusvahelistes 
projektides eelkõige avaliku ja erasektori partnerluste kujul tooks olulist kasu töökohtade 
loomise, tootlikkuse, konkurentsivõime, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas, mis tooks 
omakorda kasu ja looks majanduskasvu kogu ELis ja vastuvõtvates riikides. Seepärast 
sooviks raportöör juhtida tähelepanu avaliku ja erasektori partnerluste pakutavatele 
võimalustele kolmandate riikide äriühingutes, ja nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid 
võtaksid vajalikke meetmeid ELi äriühingute ja eelkõige VKEde osalemise edendamiseks 
avaliku ja erasektori partnerluse projektides.


