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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoisista vaikutuksista julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa
(2014/2233(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/23/EU käyttöoikeussopimusten tekemisestä1,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin julkisista hankinnoista ja direktiivin 2000/18/EY kumoamisesta2,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yksityisten ja julkisten investointien 
lisääminen elpymisen ja pitkän aikavälin rakennemuutoksen edistämiseksi: julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittäminen” (COM(2009)0615),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yksityissektorin roolin vahvistaminen 
kehitysmaiden osallistavan ja kestävän kasvun tavoittelussa” (COM (2014)0263),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 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,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevasta yhteisön oikeudesta5,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista hankinnoista (COM(2011)0896), 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 
(COM(2011)0895) ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä (COM(2011)0897),

                                               
1 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1.
2 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.
3 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0027.
5  EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 447.
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– ottaa huomioon YK:n Euroopan talouskomission julkaisun ”Guidebook on Promoting 
Good Governance in Public-Private Partnerships” vuodelta 20081,

– ottaa huomioon toukokuussa 2012 annetun OECD:n suosituksen ”Principles for Public 
Governance of Public-Private Partnerships”2,

– ottaa huomioon YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) 
julkaisun ”Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects” vuodelta 
20013ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia käsitelleessä UNCITRALin 
kansainvälisessä symposiumissa Wienissä 2. ja 3. toukokuuta 2013 esitellyt asiakirjat,

– ottaa huomioon CAF-kertomuksen ”Infraestructura pública y participación privada: 
conceptos y experiencias en América y España” vuodelta 2010,

– ottaa huomioon Aasian kehityspankin (ADB), Latinalaisen Amerikan kehityspankin 
(IADB), Maailmanpankin ja Public-Private Infrastructure Advisory Facilityn (PPIAF) 
heinäkuussa 2014 julkaiseman oppaan ”Public-Private Partnerships Reference Guide: 
Version 2.0”4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan 
ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0000/2015),

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;

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 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;

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 

                                               
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
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vaikeuttanut infrastruktuurihankkeiden ja muiden paljon pääomia vaativien hankkeiden 
kehittämistä ja peruspalvelujen tuottamista;

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; 

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;

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;

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;

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);

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

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;

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;

Tausta

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

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;

Haasteet

3. pitää valitettavana, että vaikka EU on toistaiseksi pitänyt julkisten hankintojen 
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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;

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;

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;

Yksityissektorin rooli kehityksessä

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;

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;

Mahdollisia välineitä, joiden avulla unionin alueen yritykset voivat osallistua julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin kolmansissa maissa

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 
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avoimuudessa; 

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;

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);

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

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;

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;

o

o o

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan investointipankille.
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PERUSTELUT

Esittelijän mielestä osa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista saaduista hyvistä 
kokemuksista perustuu seuraaviin seikkoihin: hankkeiden tehostettu toteutus (aikataulussa ja 
budjetissa pysyen), hyvä laatusuhde tai parempi vastine rahalle, mahdollisuus kattaa 
infrastruktuurin rakentamiskustannukset pitkän aikavälin rahoituksella, innovoinnin ja 
tutkimuksen tukeminen, yksityisen sektorin osallistuminen sekä hankkeiden toteutukseen että 
toimintaan ja myös rahoitukseen, joustavampi ja pätevämpi hallinnointiympäristö, 
vakiintuneiden yritysten ja pk-yritysten resursseille koituvat edut, unionin alueen yritysten 
kilpailukyvyn parantuminen kolmansissa maissa toteutettaviin julkisiin hankintoihin 
osallistumisessa.

Esittelijä katsoo, että liikenneinfrastruktuurin (maantiet, rautatiet, metro), julkisten 
rakennusten (vankilat, koulut, sairaalat) ja ympäristöinfrastruktuurin (vesi- ja jätevesihuolto) 
rakentamisessa, hallinnoinnissa, ylläpidossa tai toiminnassa, yleishyödyllisissä palveluissa, 
televiestintä- ja energiaverkkojen alalla ja uuden teknologian tai uusien tuotteiden 
kehittämisessä on etuja ja sisäsyntyisiä riskejä, jotka julkinen ja yksityinen sektori voivat 
jakaa keskenään.

Esittelijä on myös sitä mieltä, että eurooppalaisyritysten innokkaampi osallistuminen suuriin 
kansainvälisiin hankkeisiin ja erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin 
hyödyttäisi merkittävästi työpaikkojen syntymistä, tuottavuutta, kilpailukykyä sekä teknistä 
kehitystä ja innovointia ja tuottaisi hyötyä ja talouskasvua EU:ssa ja isäntämaissa Euroopassa. 
Siksi esittelijä haluaa, että huomio keskitetään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
tarjoamiin mahdollisuuksiin muissa EU:n yrityksissä. Hän kehottaa unionin toimielimiä 
toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla edistetään unionin alueen yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten osallistumista tällaisiin kumppanuuksiin.


