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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0182/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen 

ulkoisista vaikutuksista julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin 

ulkopuolisissa maissa 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. kesäkuuta 2014 tekemän päätöksen 

työryhmän perustamisesta laatimaan monikansallisia yhtiöitä ja muita liikeyrityksiä 

kansainvälisesti sitovaa ihmisoikeuksia koskevaa välinettä, 

– ottaa huomioon asiaankuuluvat ILO:n yleissopimukset, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia on käytetty 

pääasiassa markkinoille pääsyn, sääntelyn purkamisen ja julkisten palvelujen ja 

hankintamenettelyjen vapauttamisen välineenä kolmansissa maissa, varsinkin 

kehitysmaissa, sekä keinona ohjata virallista kehitysapua yksityisille yrityksille;  

B. toteaa, että EU:n kehitysyhteistyön ensisijaisena tavoitteena olisi oltava köyhyyden 

vähentäminen ja poistaminen edistämällä kestävää kehitystä ja sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta;  

1. ei hyväksy julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevaa strategiaa 

mekanismina, joka on pääasiallisesti suunniteltu ja jota käytetään ensisijaisesti 

markkinoille pääsyn, sääntelyn purkamisen ja julkisten palvelujen ja 

hankintamenettelyjen vapauttamisen välineenä kolmansissa maissa, varsinkin 

kehitysmaissa, sekä keinona ohjata kehitysrahoitusta yksityisille yrityksille;  

2. pitää sosiaalisten oikeuksien kunnioittamista ja toteuttamista, ympäristönsuojelua, 

sukupuolten tasa-arvoa ja kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista koskevia 

selkeitä sääntelypuitteita ja vankkoja ja tehokkaita julkisia palveluja edellytyksenä sille, 

että yksityinen sektori ja suorat ulkomaiset investoinnit voivat osaltaan olla 
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asianmukaisesti hyödyksi kunnollisten työpaikkojen luomisessa sekä paikallisen 

väestön hyvinvoinnin ja talouskehityksen turvaamisessa;  

3. toteaa, että maailman suurimpana kauppakeskittymänä EU:lla on erityinen vastuu 

köyhyyden vähentämisessä ja kestävän kehityksen aikaansaamisessa;  

4. tuomitsee erityisesti sen, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla avataan 

kehitysmaiden terveydenhoitoala yksityiselle sektorille, jolloin niukkoja julkisia varoja 

ohjautuu pois perusterveydenhoitopalveluista sen sijaan, että vahvistettaisiin 

yleiskattavia julkisia terveydenhoitojärjestelmiä, ja toteaa tällä olevan katastrofaalisia 

seurauksia, kuten ebolan torjunnan yhteydessä jälleen kerran kävi ilmi; 

5. painottaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä kestämättömän velan 

riskin välistä yhteyttä; toteaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat 

köyhissä maissa usein keino siirtää riski varakkailta yksityisiltä yrityksiltä 

veronmaksajille; 

6. varoittaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeiden tekevän 

elintarvikeomavaraisuuden tavoitteen saavuttamisen mahdottomaksi, sillä ne 

vahingoittavat pientilallisia, koska niissä vaaditaan kehitysmaita muuttamaan 

politiikkaansa niin, että maatalousteollisuuden laajentaminen ja maananastus 

investointien vastineena helpottuu; 

7. korostaa lujan lainsäädännön tarvetta maananastuksen lopettamiseksi tilanteissa, joissa 

laajamittaiset maahankinnat kehitysmaissa johtavat vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, 

etenkin alkuperäisväestön oikeuksien loukkauksiin, ja/tai luonnonympäristölle 

aiheutuvaan vakavaan vahinkoon; 

8. kehottaa EU:ta etsimään keinoja lujittaa yritysten yhteiskuntavastuuta ja luomaan asiaa 

koskevan sitovan välineen; 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan YK:n työryhmää, joka on perustettu 

laatimaan monikansallisia yhtiöitä ja muita liikeyrityksiä kansainvälisesti sitovaa 

ihmisoikeuksia koskevaa välinettä ja josta YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 

päätöslauselman 26. istunnossaan 26. kesäkuuta 2014; kehottaa EU:n toimivaltaisia 

elimiä (kauppapolitiikan pääosastoa) osallistumaan keskusteluun rakentavasti, jotta se 

johtaa aikanaan onnistuneeseen sopimukseen; 

10. muistuttaa, että EU on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja varmistamaan 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen kaikissa toimissaan; kehottaa sisällyttämään 

sukupuoliulottuvuuden kaiken julkisen rahoituksen suunnitteluun ja toimittamiseen;  

11. vaatii suurempaa avoimuutta korruption ja laittomien rahavirtojen torjuntaa koskevaan 

rahoitukseen myös kehittämällä oikeudenmukaisia ja vaikuttavia verojärjestelmiä; 

12. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan sitoumusta osoittaa 0,7 prosenttia BKT:sta 

viralliseen kehitysapuun; 
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13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle ja 

Euroopan investointipankille. 

Or. en 

 

 


