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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. painottaa, että julkisten hankintojen markkinoilla on suuri taloudellinen merkitys, sillä 

hankintamenot muodostavat arviolta 20 prosenttia maailman BKT:stä, ja korostaa, että 

parantamalla pääsyä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille ja luomalla 

eurooppalaisille yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset voidaankin kasvattaa 

merkittävästi tuotteiden ja palveluiden myyntiä sekä lisätä valinnanvaraa ja vastinetta 

veronmaksajien rahoille EU:ssa ja kolmansissa maissa; 

2. toteaa, että kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinat on usein oikeudellisesti 

ja/tai tosiasiallisesti suljettu EU:n tarjoajilta; kannustaa komissiota keräämään ja 

toimittamaan parempia tietoja kansainvälisistä julkisista hankintamenettelyistä; 

muistuttaa, että komission arvion mukaan yli puolet maailman julkisten hankintojen 

markkinoista on nykyään suljettu vapaalta kansainväliseltä kilpailulta maailmalla yhä 

enemmän käytössä olevien protektionististen toimien vuoksi, kun taas EU:n julkisista 

hankinnoista noin 352 miljardin euron arvoinen osuus on avoinna julkisia hankintoja 

koskevan WTO:n sopimuksen (GPA-sopimus) jäsenmaista tuleville tarjoajille; korostaa, 

että EU:n on puututtava tähän epätasapainoon turvautumatta itse protektionistisiin 

toimenpiteisiin; pyytää komissiota varmistamaan, että eurooppalaisille yrityksille 

annetaan samanlaiset mahdollisuudet päästä ulkomaisten kilpailijoidemme markkinoille 

kuin näillä on EU:n markkinoille pääsyssä, ja huomauttaa, että ehdotettu kansainvälinen 

julkisten hankintojen väline voisi tiettyjen ehtojen täyttyessä toimia markkinoille pääsyn 

edistämiseksi; 

3. pitää myönteisenä, että yksi komission kuudesta painopistealueesta julkisten 

hankintojen alalla on helpottaa hankintamarkkinoille pääsyä; korostaa, että kolmansien 

maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyn helpottaminen, myös valtiotasoa 

alemmalla tasolla, muodostaa merkittävän kannustimen EU:lle sen käydessä 

kauppaneuvotteluja, sillä useat EU:n yritykset ovat erittäin kilpailukykyisiä monilla 

aloilla; korostaa, että julkiset hankinnat olisi sisällytettävä kaikkiin tuleviin 

kauppasopimuksiin, jotta ulkomaisiin tarjouspyyntöihin osallistuisi mahdollisimman 

paljon eurooppalaisia yrityksiä; kehottaa komissiota valvomaan myös EU:n 

vapaakauppasopimuksiin sisältyvien, julkisten hankintojen markkinoita koskevien 

määräysten noudattamista ja asianmukaista täytäntöönpanoa; muistuttaa, että 

kauppasopimuksia olisi käytettävä kolmansien maiden hankintamarkkinoille pääsyn 

parantamiseen, ja muistuttaa, että kaikissa unionin tekemissä kauppasopimuksissa olisi 

nostettava keskeiselle sijalle tämä parempi pääsy sekä parannetut säännöt, jotka 

koskevat nykyaikaisia, tehokkaita ja avoimia hankintamenettelyitä, jotka puolestaan 

ovat keskeisen tärkeitä paremman vastineen saamiseksi julkisille varoille, ja samalla 

olisi noudatettava kaikilta osin oikeutettuja julkisen politiikan tavoitteita, jotka on 

vahvistettu julkisia hankintoja koskevissa unionin direktiiveissä; korostaa, että 

kolmansien maiden talouden toimijoiden on julkisia hankintoja koskevien sopimusten 

saamiseksi noudatettava unionin sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä perusteita, jotka on 

vahvistettu direktiiveissä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU, ja kannustaa tämän 

mukaisesti käyttämään sopimusten tekemiseen taloudellisesti edullisimman tarjouksen 
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perusteita (”MEAT”); toteaa, etteivät kahdenväliset ja aluetasoa alhaisemmalla tasolla 

tehtävät vapaakauppasopimukset aina takaa täyttä pääsyä julkisten hankintojen 

markkinoille; pyytää komissiota neuvottelemaan mahdollisimman laajasta pääsystä 

kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille; 

4. korostaa, että kaikissa strategioissa, jotka koskevat kolmansien maiden julkisten 

hankintojen markkinoiden avaamista, on käsiteltävä asianmukaisesti pk-yritysten 

kohtaamia esteitä ja niiden erityistarpeita, jotta voidaan helpottaa niiden pääsyä 

markkinoille, sillä pk-yritykset ovat erityisen heikossa asemassa pyrkiessään 

kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille; katsoo, että samalla on otettava 

asianmukaisesti huomioon pk-yrityksille aiheutuvat vaikutukset niiden altistuessa 

kolmansista maista peräisin oleville uusille kilpailijoille; kehottaa komissiota 

kannustamaan pk-yrityksille suotuisten hankintamenettelyjen (mukaan lukien rajat 

ylittävät aloitteet ja tarjouspyyntöjen jakaminen eriin) sisällyttämiseen 

kauppasopimuksiin; korostaa digitoimisesta erityisesti p-yrityksille mahdollisesti 

aiheutuvia hyötyjä, kun kaikissa kolmansien maiden kanssa tehtävissä julkisissa 

hankintasopimuksissa käytetään sähköistä hankintamenettelyä; 

5. toteaa, että suurimmat kehittyvät taloudet, kuten Brasilia, Kiina, Intia ja Venäjä, eivät 

vielä ole GPA-sopimuksen osapuolia, mutta Kiina ja Venäjä ovat liittymässä siihen 

virallisesti, ja kehottaa komissiota rohkaisemaan ja tukemaan kolmansia maita niiden 

pyrkimyksissä liittyä GPA-sopimukseen, koska monenväliset sopimukset ovat pitkällä 

aikavälillä paras keino varmistaa tasapuoliset toimintamahdollisuudet; korostaa, että 

kahdenväliset kauppasopimukset ja kunnianhimoiset hankintasäännökset, jotka ovat 

GPA-sopimuksen periaatteiden mukaisia, saattavat muodostaa perustan paremmalle 

monenväliselle yhteistyölle; 

6. painottaa GPA-sopimuksen tärkeyttä, sillä se mahdollistaa lainmukaisen pääsyn 

kolmansien maiden hankintamarkkinoille ja parantaa hankintamenettelyiden avoimuutta 

ja ennustettavuutta; rohkaisee komissiota edistämään maailmanlaajuisten ja 

johdonmukaisten normien kehittämistä avoimille hankinnoille, sillä ne ovat tärkeä 

väline korruption torjumiseksi; pyytää komissiota erityisesti pyrkimään sisällyttämään 

kauppasopimuksiin määräyksiä julkisten hankintojen yhteisistä säännöistä, jotka 

mahdollistavat korruptiosta ilmoittamisen, yksinkertaistavat menettelyjä ja vahvistavat 

tarjoajien lahjomattomuutta ja avoimuutta. 
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