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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0182/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju 

kohta avaliku ja erasektori algatustele väljaspool ELi asuvates riikides 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. juuni 2014. aasta otsust moodustada 
töörühm rahvusvahelisel tasandil siduva õigusakti väljatöötamiseks riikidevaheliste 
korporatsioonide ja teiste ettevõtete tegevuse reguleerimiseks inimõigusi käsitlevate 
rahvusvaheliste seadustega,  

– võttes arvesse asjaomaseid ILO konventsioone, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlust on peamiselt kasutatud vahendina 
turulepääsuks, dereguleerimiseks ning avalike teenuste ja riigihangete 
liberaliseerimiseks kolmandates riikides, eriti arenguriikides, ning ametliku arenguabi 
suunamiseks eraettevõtetele;  

B. arvestades, et ELi arengukoostöö peamine eesmärk peaks olema vaesuse vähendamine 
ja likvideerimine säästva arengu ja sotsiaalse õiguse edendamise teel;  

1. on vastu avaliku ja erasektori partnerluse strateegiale kui mehhanismile, mis on 
peamiselt mõeldud turulepääsuks, dereguleerimiseks ning avalike teenuste ja 
riigihangete liberaliseerimiseks kolmandates riikides, eriti arenguriikides, ning ametliku 
arenguabi suunamiseks eraettevõtetele, ning mida sellisena ka kasutatakse;  

2. on arvamusel, et sotsiaalsete õiguste austamist ja tugevdamist, keskkonnakaitset, soolist 
võrdõiguslikkust ja kultuurilise mitmekesisuse austamist käsitlev selge õigusraamistik 
ning kindlate ja tõhusate avalike teenuste olemasolu on eeltingimused selleks, et 
erasektor ja välismaised otseinvesteeringud aitaksid nõuetekohaselt kaasa inimväärsete 
töökohtade loomisele, kohaliku elanikkonna heaolu kaitsmisele ning majanduslikule 
arengule;  

3. märgib, et ELil on maailma suurima kaubandusühendusena eriline vastutus vaesuse 
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vähendamise ja säästva arengu ees;  

4. taunib eelkõige asjaolu, et avaliku ja erasektori partnerluse projektidega avatakse 
arenguriikide tervishoiusektorid erasektorite jaoks, mis tähendab seda, et selle asemel, 
et tugevdada üldise avaliku tervishoiu süsteeme, suunatakse napid riiklikud vahendid 
esmastesse tervishoiuteenustesse, ning sellel on katastroofilised tagajärjed, nagu ilmnes 
uuesti võitluses ebola vastu; 

5. rõhutab avaliku ja erasektori partnerluse ning võla jätkusuutmatuse riski vahelist seost; 
märgib, et avaliku ja erasektori partnerlus on sageli viis kanda riskid rikastelt 
eraettevõtetelt üle vaestes riikides elavatele maksumaksjatele; 

 
6. hoiatab, et avaliku ja erasektori partnerluse projektide tõttu ei ole võimalik saavutada 

toiduainetega varustamise sõltumatuse eesmärki, kuna nendega kahjustatakse 
väikepõllumajandustootjaid, nõudes arenguriikidelt poliitikapõhimõtete muutmist 
selliselt, et muudetakse lihtsamaks põllumajandustööstuse laiendamine ja maa 
hõivamine vastutasuks investeeringute tegemisele; 

7. rõhutab, et omandiõiguste valdkonnas on vaja luua tugevad õigusaktid, et lõpetada maa 
hõivamine, näiteks olukord, kus suuremahuline maa omandamine arenguriigis toob 
kaasa eelkõige põlisrahvaste inimõiguste tõsise rikkumise ja/või kahjustab tõsiselt 
looduskeskkonda; 

8. nõuab tungivalt, et EL otsiks viise, kuidas tugevdada ettevõtja sotsiaalset vastutust ning 
koostaks selleks siduva õigusakti;  

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama ÜROd töörühma moodustamisel 
rahvusvahelisel tasandil siduva õigusakti väljatöötamiseks riikidevaheliste 
korporatsioonide ja teiste ettevõtete tegevuse reguleerimiseks inimõigusi käsitlevate 
rahvusvaheliste seadustega, mille kohta võttis ÜRO Inimõiguste Nõukogu 26. juunil 
2014. aastal toimunud 26. istungil vastu resolutsiooni; kutsub ELi pädevaid 
ametiasutusi (DG Trade) üles osalema arutelul konstruktiivsel moel, et sellest sünniks 
sobival ajal edukas leping; 

10. tuletab meelde, et EL on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja soolise 
aspekti arvestamisele kõigis oma meetmetes; nõuab, et riikliku rahastamise 
kavandamisel ja elluviimisel võetaks arvesse ka soolist mõõdet;  

11. nõuab, et rahastamine muudetaks läbipaistvamaks, et aidata võidelda korruptsiooni ja 
ebaseaduslike rahavoogude vastu, sealhulgas ausate ja tõhusate maksusüsteemide 
arendamise kaudu; 

12. kutsub liikmesriike üles täitma lubadust eraldada 0,7% oma SKPst ametlikuks 
arenguabiks; 

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ja Euroopa 
Investeerimispangale. 
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