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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et riigihanketurgudel on suur majanduslik tähtsus, kuna hangetega seotud kulud 

moodustavad hinnanguliselt 20 % ülemaailmsest SKPst, ning rõhutab, et kolmandate 

riikide riigihanketurgudele pääsu parandamine ja Euroopa äriühingutele võrdsete 

tingimuste tagamine võib seetõttu oluliselt hoogustada kaupade ja teenustega kauplemist 

ning tuua ELi ja kolmandate riikide maksumaksjate jaoks kaasa suurema valiku ja parema 

väärtuse; 

2. juhib tähelepanu sellele, et kolmandate riikide riigihanketurud on ELi pakkujatele sageli 

de jure ja/või de facto suletud; ergutab komisjoni koguma ja esitama paremaid andmeid 

rahvusvaheliste riigihankemenetluste kohta; tuletab meelde, et komisjoni hinnangul on 

rohkem kui pool maailma riigihangete turust praegu vabale rahvusvahelisele 

konkurentsile suletud protektsionistlike meetmete tõttu, mida kasutatakse kogu maailmas 

üha rohkem, samal ajal kui ligikaudu 352 miljardi eurose väärtusega ELi riigihangete turg 

on avatud riikidele, kes on ühinenud WTO mõnepoolse lepinguga riigihangete kohta 

(GPA); rõhutab, et EL peab selle tasakaalustamatusega tegelema, kasutamata 

protektsionistlikke meetmeid; palub komisjonil tagada, et Euroopa äriühingutele antakse 

sarnane turulepääs, nagu on meie välismaistel konkurentidel ELi turul, ning märgib, et 

kavandatav rahvusvaheliste hangete instrument (IPI) võib teatavatel tingimustel olla 

vahendiks, mille abil suurendada turulepääsu võimalusi; 

3. peab tervitatavaks, et üks kuuest esmatähtsast valdkonnast komisjoni riigihangetealases 

tegevuses on hanketurgudele pääsu parandamine; rõhutab, et kolmandate riikide 

riigihanketurgudele pääsu parandamine, sealhulgas piirkondlikul tasandil, on 

kaubandusläbirääkimistel ELi tungiv soov, sest paljud ELi ettevõtjad on mitmesugustes 

majandusharudes väga konkurentsivõimelised; rõhutab, et kõik tulevased 

kaubanduslepingud peaksid hõlmama riigihankeid, et maksimeerida Euroopa äriühingute 

osalemist välismaistes pakkumismenetlustes; kutsub komisjoni üles tagama, et ELi 

vabakaubanduslepingutes sisalduvaid riigihanketurgu käsitlevaid sätteid järgitakse ja 

rakendatakse nõuetekohaselt; tuletab meelde, et kaubanduslepinguid tuleks kasutada 

selleks, et parandada pääsu kolmandate riikide hanketurgudele, ning tuletab meelde, et 

see parandatud juurdepääs ja täiustatud eeskirjad tänapäevase, tõhusa ja läbipaistva 

hankemenetluse jaoks (mis on otsustava tähtsusega selleks, et tagada avaliku sektori raha 

parem kasutamine) peaksid olema ELi poolt sõlmitud kaubanduslepingute 

põhielemendid, võttes seejuures täielikult arvesse liidu riigihankedirektiivides sätestatud 

õiguspäraseid avaliku poliitika eesmärke; rõhutab, et kolmandate riikide ettevõtjad 

peavad täitma Euroopa sotsiaalseid ja keskkonnakriteeriumeid riigihankelepingute 

sõlmimiseks, nagu on sätestatud direktiivides 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL, 

ning julgustab kooskõlas sellega kasutama selliste lepingute sõlmimiseks majanduslikult 

soodsaima pakkumuse kriteeriumeid; märgib, et kahepoolsed ja allpiirkondlikud 

vabakaubanduslepingud ei taga alati täielikku pääsu hanketurgudele; palub komisjonil 

pidada läbirääkimisi suurima võimaliku pääsu üle kolmandate riikide 

riigihanketurgudele; 

4. rõhutab, et kolmandate riikide riigihanketurgude avamise strateegiates tuleb tegeleda 
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konkreetselt VKEde takistuste ja erivajadustega, et lihtsustada nende turulepääsu, kuna 

nad on kolmandate riikide riigihanketurgudele jõudmisel eriti ebasoodsas olukorras; on 

arvamusel, et nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta ka kolmandatest riikidest pärit uute 

konkurentide mõju VKEdele; kutsub komisjoni üles toetama kaubanduslepingutes VKE-

sõbralikke hankemenetlusi (sealhulgas piiriülesed algatused ja hangete osadeks 

jagamine); rõhutab võimalikku kasu eelkõige VKEde jaoks, mida pakub digiteerimine e-

riigihangete kaudu kõigis kolmandate riikidega korraldatavates riigihankemenetlustes; 

5. juhib tähelepanu sellele, et suured tärkava turumajandusega riigid, nagu Brasiilia, Hiina, 

India ja Venemaa, ei ole GPAga veel ühinenud, ning palub komisjonil ergutada ja 

soodustada kolmandate riikide jõupingutusi GPAga ühinemiseks, sest mitmepoolsed ja 

mõnepoolsed lepingud on parim viis pikas perspektiivis võrdsete tingimuste loomiseks; 

rõhutab, et ambitsioonikate hankesätetega kahepoolsed kaubanduslepingud, milles 

järgitakse GPA aluspõhimõtteid, võivad olla hüppelauaks mitmepoolse koostöö 

tugevdamisel; 

6. rõhutab GPA olulisust mitte ainult de jure juurdepääsu andmisel kolmandate riikide 

riigihanketurgudele, vaid ka hankemenetluste läbipaistvuse ja prognoositavuse 

suurendamisel; ergutab komisjoni edendama ülemaailmsete ühtlustatud standardite 

väljatöötamist läbipaistvate riigihangete jaoks, sest see on oluline vahend korruptsiooni 

vastu võitlemiseks; palub komisjonil konkreetsemalt püüda lisada 

kaubanduslepingutesse riigihangete ühiseid eeskirju käsitlevad sätted, mis võimaldavad 

teatada korruptsioonist, lihtsustavad menetlusi ning tugevdavad ausust ja läbipaistvust 

pakkujate jaoks. 
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