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Tarkistus 1
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkisten hankintojen arvo 
vastaa 17 prosenttia EU:n BKT:stä, ja 
siksi ne ovat tämänhetkisessä kriisissä 
keskeinen taloudellisen elpymisen
markkinapohjainen väline, joka vaikuttaa 
kestävän työllisyyden ja kestävien 
työehtojen edistämiseen ja luomiseen sekä
innovaatioiden rohkaisemiseen;

Or. it

Tarkistus 2
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
muiden tavoitteiden ohella vaikuttaa 
kestävän työllisyyden ja kestävien 
työehtojen säilyttämiseen ja edistämiseen;

Or. de

Tarkistus 3
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
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keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

yhteiskunnallisesti merkittävä väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

Or. de

Tarkistus 4
Martin Kastler

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen; 
painottaa samanaikaisesti, että julkisia 
hankintoja koskevan lainsäädännön 
soveltaminen sosiaalipalveluihin ei aina 
takaa parasta mahdollista tulosta 
palvelujen käyttäjälle; vaatii siksi 
jäsenvaltioissa hyväksitodettujen 
menetelmien tunnustamista Euroopan 
tasolla julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön vaihtoehdoksi edellyttäen, 
että kyseisten menetelmien periaatteena 
on se, että kaikki palveluntarjoajat, jotka 
kykenevät täyttämään ennalta määritellyt 
lakiperusteiset ehdot, saavat 
oikeudellisesta muodostaan riippumatta 
harjoittaa ammattiaan, ja että niissä 
noudatetaan primaarioikeudessa 
säädettyjä yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita;

Or. de

Tarkistus 5
Jutta Steinruck
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen; vaatii, 
että sosiaalinormien, työehtosopimuksiin 
sitoutumisen ja lakimääräisten 
vähimmäispalkkojen ja -palkkioiden 
maksamisen on toimeksiantojen 
toteuttamisen aikana ja tuottaja- ja 
alihankkijaketjuissa oltava sitova kriteeri 
sopimuksen myöntämiselle, millä voidaan 
taata, että periaate "sama palkka samasta 
työstä samassa paikassa" toteutuu;

Or. de

Tarkistus 6
Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen ja voi 
vaikuttaa merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen; korostaa lisäksi julkisten 
hankintojen mahdollista merkittävää 
roolia laadukkaisiin työpaikkoihin, 
tasaveroisiin mahdollisuuksiin, 
syrjimättömyyteen ja sosiaaliseen 
osallistumiseen perustuvan Euroopan 
sosiaalisen mallin edistämisessä;

Or. it
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Tarkistus 7
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen; 
korostaa tässä yhteydessä, että julkisten 
viranomaisten pitäisi yleisesti sisällyttää 
valintaperusteisiin lausekkeita, joissa 
edellytetään laissa tai 
työehtosopimuksissa asetettujen palkkojen 
ja työolojen noudattamista;

Or. en

Tarkistus 8
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen 
luomalla ympäristöä, joka on suotuisampi 
yritysten innovaatioille, rohkaisemalla 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
ja parantamalla yritysten ja ennen 
kaikkea pk-yritysten olosuhteita;

Or. lt

Tarkistus 9
Kinga Göncz
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen;

1. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, joka 
vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen; 
kehottaa ottamaan julkisten hankintojen 
puitteissa huomioon heikoimmassa 
asemassa olevien tai syrjäytyneiden 
yhteiskunnallisten ryhmien erityiset 
työllisyystarpeet;

Or. en

Tarkistus 10
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että yhteisön 
toimivaltaan kuuluu antaa julkisille 
hankintaviranomaisille selvä ja 
hallinnollisesti yksinkertainen 
oikeudellinen kehys, kun taas julkisten 
palvelujen tarjoamis- ja toteuttamistapa 
on kunnallisten ja alueellisten 
itsehallintoelinten päätettävissä, minkä 
vuoksi kansallisille, alueellisille ja 
paikallisille viranomaisille on taattava 
riittävästi joustavuutta ja pelitilaa, jolla ne 
voivat stimuloida paikallisia, alueellisia ja 
kansallisia työmarkkinoita;

Or. de

Tarkistus 11
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä on yksinkertaistettava 
ja saatettava ne joustavammiksi, jotta 
julkisen palvelun velvoitteet voidaan 
täyttää; vaatii, että hankintasääntöjen 
tarkistuksen on oltava edelleen neutraalia 
yksityisen ja julkisen vastuun osalta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 345 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 12
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että jo olemassa oleva 
EU:n julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö sallii sosiaalisten 
näkökohtien huomioimisen julkisten 
sopimusten myöntämisessä; toteaa 
kuitenkin, että käytännön soveltamiseen 
liittyy vielä selvitystarvetta;

Or. de

Tarkistus 13
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tukee sitä, että säilytetään nykyinen 
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jako A- ja B-palveluokkiin, jolloin 
jälkimmäinen koskee asioita, joiden osalta 
ei ole rajaytylittävää kilpailua tai joiden 
ominaisuuksien vuoksi EU:n julkinen 
hankinta ei ole sopivaa, esimerkiksi 
terveys- ja sosiaalipalvelut;

Or. en

Tarkistus 14
Julie Girling

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tunnustaa, että julkiset viranomaiset 
kuluttavat yli 16 prosenttia EU:n BKT:stä 
ja että siksi on pyrittävä tarjoamaan 
vahvempi sitoumus, jolla edistetään 
sosiaalista innovointia ja 
työmarkkinoiden mahdollisuuksia 
koskevia ratkaisuja kyseisen kulutuksen 
avulla, erityisesti tarjoamalla 
tehokkaampia julkisia palveluja;

Or. en

Tarkistus 15
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. tukee sosiaalisten hankintojen 
edistämistä tavaroiden alalla, esimerkiksi 
reilun kaupan kriteerejä käyttämällä;

Or. en
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Tarkistus 16
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa GPA-sopimuksen merkityksen 
ja toteaa, että se voi vaikuttaa rajoittavasti 
lainsäädännön mukautuksiin EU:n tasolla, 
koska osa menettelysäännöistä on peräisin 
suoraan GPA-sopimuksesta;  kehottaa 
komissiota pyrkimään sääntöjen 
suurempaan joustavuuteen sen 
varmistamiseksi, että sosiaaliset hankinnat 
ovat sallittuja;

2. tunnustaa GPA-sopimuksen merkityksen 
ja toteaa, että se saattaa vaikuttaa 
rajoittavasti lainsäädännön mukautuksiin 
EU:n tasolla, koska osa 
menettelysäännöistä on peräisin suoraan 
GPA-sopimuksesta, mutta korostaa, että 
julkisten hankintojen säännöt ovat 
tietyillä aloilla vielä rajoittavampia kuin 
GPA-sopimuksessa; kehottaa komissiota 
pyrkimään sääntöjen suurempaan 
joustavuuteen sen varmistamiseksi, että 
sosiaaliset hankinnat ovat sallittuja;

Or. en

Tarkistus 17
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa GPA-sopimuksen merkityksen 
ja toteaa, että se voi vaikuttaa rajoittavasti 
lainsäädännön mukautuksiin EU:n tasolla, 
koska osa menettelysäännöistä on peräisin 
suoraan GPA-sopimuksesta; kehottaa 
komissiota pyrkimään sääntöjen 
suurempaan joustavuuteen sen 
varmistamiseksi, että sosiaaliset 
hankinnat ovat sallittuja;

2. tunnustaa GPA-sopimuksen merkityksen 
ja toteaa, että se voi vaikuttaa rajoittavasti 
lainsäädännön mukautuksiin EU:n tasolla, 
koska osa menettelysäännöistä on peräisin 
suoraan GPA-sopimuksesta; kehottaa 
komissiota voimassa olevia kilpailun, 
avoimuuden, syrjimättömyyden, 
taloudellisuuden periaatteita noudattaen
pyrkimään sääntöjen yksinkertaistamiseen 
ja suurempaan joustavuuteen sosiaalisten 
hankintakäytäntöjen helpottamiseksi;

Or. de
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Tarkistus 18
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa GPA-sopimuksen merkityksen 
ja toteaa, että se voi vaikuttaa rajoittavasti 
lainsäädännön mukautuksiin EU:n tasolla, 
koska osa menettelysäännöistä on peräisin 
suoraan GPA-sopimuksesta;  kehottaa 
komissiota pyrkimään sääntöjen 
suurempaan joustavuuteen sen 
varmistamiseksi, että sosiaaliset 
hankinnat ovat sallittuja;

2. tunnustaa GPA-sopimuksen merkityksen
ja toteaa, että se voi vaikuttaa rajoittavasti 
lainsäädännön mukautuksiin EU:n tasolla, 
koska osa menettelysäännöistä on peräisin 
suoraan GPA-sopimuksesta;  kehottaa 
komissiota pyrkimään sääntöjen 
suurempaan joustavuuteen sosiaalisten 
hankintakäytäntöjen edistämiseksi;

Or. de

Tarkistus 19
Stephen Hughes, Proinsias De Rossa, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tunnustaa kunnollisen työn 
periaatteiden kunnioittamisen 
merkityksen EU:n julkisissa hankinnoissa 
ja kehottaa Euroopan komissiota 
sisällyttämään viittauksen moniin ILOn 
työnormeihin, jotka on sisällytettävä 
artikloihin hankintadirektiivien 
tarkistuksissa;

Or. en

Tarkistus 20
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että kehitettäessä Euroopan 
unionin julkisten hankintojen 
lainsäädäntöä voitaisiin auttaa 
täsmentämään tiettyjä peruskäsitteitä ja 
-tietoja, jotta varmistettaisiin 
hankintaviranomaisten, yritysten sekä 
työntekijöiden nykyistä parempi 
oikeusvarmuus;

Or. fr

Tarkistus 21
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee merkille, että 11 EU:n 
jäsenvaltiota on ratifioinut ILOn 
yleissopimuksen 94 työlausekkeista 
julkisissa hankinnoissa, ja kehottaa 
komissiota edistämään tämän 
yleissopimuksen ratifiointia kaikissa 
EU:n jäsenvaltioissa, jotta voidaan välttää 
tätä asiaa koskevat Euroopan unionin 
tuomioistuimen viimeaikaisten 
oikeustapausten epäsuotuisat vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 22
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota tunnustamaan 
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virallisesti muut palveluntarjoajien 
valintatavat, kuten sisäiset ("in-house") 
menettelyt ja palveluntarjontasopimuksia 
koskevat menettelyt, ja sopimaan 
yksiselitteisesti yleishyödyllisten 
palvelujen sopimus- ja 
rahoituskäytäntöjen kaikille 
vaihtoehdoille yhtäläisen arvon; kehottaa 
laajentamaan sisäistä menettelyä, jotta 
mukaan saadaan palvelutarjoajat, jotka 
täyttävät yleisen edun mukaiset 
erityiskriteerit;

Or. en

Tarkistus 23
Stephen Hughes, Linda McAvan, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. vaatii, että direktiivillä on edistettävä 
ja yksiselitteisesti sallittava se, että 
hankintaviranomaiset voivat tarjousten 
kohteissa viitata monialaisiin poliittisiin 
tavoitteisiin, kuten kestävän kehityksen 
perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. katsoo, että tarkistetussa direktiivissä 
olisi todettava yksiselitteisesti, että 
"näkymättömät" ominaisuudet ovat myös 
tuotantoedellytyksiä ja että niihin voidaan 
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viitata tarjousten teknisissä eritelmissä; 
korostaa, että tuotteen tai palvelujen 
tuottamista kestävästi olisi käsiteltävä 
asianmukaisesti hankinnan kohteena 
olevan tuotteen tai palvelun edellytyksenä 
eikä niinkään hankinnan suorittamisen 
näkökohtana;

Or. en

Tarkistus 25
Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että hankintaviranomaisilla on 
tärkeä rooli siinä, että ne käyttävät 
ostovoimaansa sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen hankkimiseksi, joilla on suuri 
yhteiskunnallinen arvo;

3. tunnustaa, että hankintaviranomaisilla on 
tärkeä rooli siinä, että ne käyttävät 
ostovoimaansa sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen hankkimiseksi, joilla on suuri 
yhteiskunnallinen arvo; kehottaa näin 
ollen hankintaviranomaisia arvioimaan 
oman toimintansa ja hankintaketjun 
toiminnan sosiaalisia riskejä ja 
vaikutuksia; kehottaa komissiota 
tukemaan ympäristövastuullisten julkisten 
hankintojen yhteysviranomaisten 
kehittämistä jäsenvaltioissa, jotta 
yhteiskuntavastuullisia 
hankintakäytäntöjä voitaisiin kehittää ja 
sidosryhmille tarjota alan oikeudellista 
neuvontaa;

Or. it

Tarkistus 26
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että hankintaviranomaisilla on 
tärkeä rooli siinä, että ne käyttävät 
ostovoimaansa sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen hankkimiseksi, joilla on suuri 
yhteiskunnallinen arvo;

3. tunnustaa, että hankintaviranomaisilla on 
tärkeä rooli siinä, että ne käyttävät 
ostovoimaansa sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen hankkimiseksi, joilla on suuri 
yhteiskunnallinen arvo; tunnustaa myös, 
että julkiset viranomaiset voivat edistää 
huomattavasti EU 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista edistämällä 
innovaatiota, luomalla työpaikkoja, 
edistämällä sosiaalista osallisuutta, 
torjumalla ilmastonmuutosta ja 
sisällyttämällä nuoret koulutukseen 
julkisen hankinnan puitteissa;

Or. en

Tarkistus 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että hankintaviranomaisilla on 
tärkeä rooli siinä, että ne käyttävät 
ostovoimaansa sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen hankkimiseksi, joilla on suuri 
yhteiskunnallinen arvo;

3. tunnustaa, että hankintaviranomaisilla on 
tärkeä rooli siinä, että ne käyttävät 
ostovoimaansa sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen hankkimiseksi, joilla on suuri 
yhteiskunnallinen arvo; korostaa, että 
sosiaalista hankintaa pitäisi edistää 
kilpailun, avoimuuden, syrjimättömyyden 
ja kustannustehokkuuden periaatteiden 
mukaan ja pk-yritysten tarpeita 
kunnioittaen;

Or. en

Tarkistus 28
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kaikessa direktiivien 
tarkastamisessa on nojattava Lissabonin 
sopimuksen säännöksiin sen osalta, että 
siinä sitoudutaan täystyöllisyyteen, 
sosiaaliseen markkinatalouteen ja 
laadukkaisiin julkisiin palveluihin 
liittyviin vastuisiin ja julkisten 
viranomaisten ja jäsenvaltioiden 
vapauteen päättää julkisten palvelujen 
rahoituksesta, järjestämisestä ja 
toimittamisesta; katsoo, että tämän osana 
kunnioitetaan julkisen viranomaisen 
päätöstä siitä, tarjotaanko nämä palvelut 
sisäisesti vai kuntien välisenä (julkisten 
sektorien välisenä) yhteistyönä, jonka 
pitäisi myös olla julkisen hankinnan 
direktiivien ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 29
Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota kannustamaan 
hankintaviranomaisia ja asianosaisia 
kansallisen tason virastoja tekemään 
läheisempää yhteistyötä sosioekonomisten 
organisaatioiden ja vapaaehtoisjärjestöjen 
kanssa hankintamenettelyjen alustavassa 
suunnittelussa varmistaakseen, että 
yhteiskunnalliset kysymykset otetaan 
paremmin huomioon tarjousasiakirjoja 
laadittaessa;

Or. it
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Tarkistus 30
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kannattaa, että yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen 
tarjouskilpailuvaihtoehdoksi valitaan 
käytännöllinen sisäinen vaihtoehto, joka 
perustuu rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista 
annettuun tarkistettuun asetukseen (EY) 
N:o 1370/2007 ja jossa vahvistetaan, että 
toimivaltainen paikallinen viranomainen 
voi päättää tarjota itse julkisia palveluja 
tai tehdä julkisia palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia ilman 
tarjouskilpailua oikeudellisesti erillisen 
yksikön kanssa, joka on toimivaltaisen 
paikallisen viranomaisen määräysvallassa 
samalla tavalla kuin viranomaisen omat 
yksiköt;

Or. en

Tarkistus 31
Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa kaikkien sidosryhmien 
välisen läheisemmän yhteistyön ja 
paremman viestinnän merkitystä 
vastuullisen ja yhteiskunnallisesti 
kestävän yhteistyön edistämiseksi 
hankintaviranomaisten ja toimittajien 
välillä; kehottaa komissiota lisäämään 
tiedotus- ja viestintäkampanjoita eduista, 
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joita saadaan yhteiskuntavastuullisista 
hankinnoista levittämällä hyviä 
käytäntöjä jäsenmaiden kesken;

Or. it

Tarkistus 32
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. katsoo, että nykyinen taloudellisesti 
edullisinta tarjousta koskeva 
sopimuksentekoperuste olisi korvattava 
kestävyyden kannalta edullisimmalla 
tarjouksella (SMART), jonka avulla 
markkinat saataisiin toimittaman 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön 
kannalta kestävämpiä tuotteita ja 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. katsoo, että kokonaistaloudellisen 
edullisuuden perusteella tehdyissä
hankintapäätöksissä hintakriteerille on 
asetettava enimmäispainotus; 

Or. xm
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Tarkistus 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen 
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa kuitenkin, 
että näiden toimien on oltava sopimuksen 
kohteen kannalta merkityksellisiä, niiden 
on oltava oikeasuhteisia sekä 
taloudellisesti edullisia, ja niissä on 
otettava huomioon elinkaaren 
kokonaiskustannukset;

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen 
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa, että näiden 
toimien on otettava huomioon elinkaaren 
kokonaiskustannukset; kehottaa 
komissiota laatimaan ehdotuksen 
eurooppalaisen 
yhteiskuntavastuullisuuden 
sertifiointijärjestelmäksi ja katsoo, että 
kun järjestelmä on otettu käyttöön, 
hankintaviranomaisten on mahdollista 
sisällyttää julkisten hankintamenettelyjen 
valintakriteereihin vaatimus siitä, että 
yrityksillä on kyseinen sertifiointi tai muu 
EU:n laatu- tai ympäristösertifiointi (tai 
muiden maiden myöntämä, EU:n 
tunnustama sertifiointi);

Or. xm

Tarkistus 35
Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa kuitenkin, 
että näiden toimien on oltava sopimuksen 
kohteen kannalta merkityksellisiä, niiden 
on oltava oikeasuhteisia sekä taloudellisesti 
edullisia, ja niissä on otettava huomioon 
elinkaaren kokonaiskustannukset;

4. korostaa, että vaativien pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten laatiminen sekä 
hankintaviranomaisille että yksittäisille 
toimijoille sisämarkkinoiden optimaalisen 
toiminnan ja yhdenmukaisen kehityksen 
varmistamiseksi hankinnoissa on tärkeää; 
korostaa kuitenkin, että näiden toimien on 
oltava sopimuksen kohteen kannalta 
merkityksellisiä, niiden on oltava 
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oikeasuhteisia sekä taloudellisesti edullisia, 
ja niissä on otettava huomioon elinkaaren 
kokonaiskustannukset; 

Or. it

Tarkistus 36
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen 
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa kuitenkin, 
että näiden toimien on oltava sopimuksen 
kohteen kannalta merkityksellisiä, niiden 
on oltava oikeasuhteisia sekä 
taloudellisesti edullisia, ja niissä on 
otettava huomioon elinkaaren 
kokonaiskustannukset;

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten, esimerkiksi 
oppisopimus- ja harjoittelujärjestelmien 
tai aikuisten oppimisjärjestelmien,
sisällyttäminen tarjouseritelmiin on tärkeää 
pitkän aikavälin strategiana; korostaa 
kuitenkin, että näiden toimien on oltava 
sopimuksen kohteen kannalta 
merkityksellisiä ja niiden on oltava 
oikeasuhteisia;

Or. en

Tarkistus 37
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen 
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa kuitenkin, 
että näiden toimien on oltava sopimuksen 
kohteen kannalta merkityksellisiä, niiden 
on oltava oikeasuhteisia sekä taloudellisesti 
edullisia, ja niissä on otettava huomioon 
elinkaaren kokonaiskustannukset

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen 
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa kuitenkin, 
että näiden toimien on konkreettisesti 
liityttävä toimeksiantoon, niiden on oltava 
oikeasuhteisia sekä taloudellisesti edullisia;
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Or. de

Tarkistus 38
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen 
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa kuitenkin, 
että näiden toimien on oltava sopimuksen 
kohteen kannalta merkityksellisiä, niiden 
on oltava oikeasuhteisia sekä
taloudellisesti edullisia, ja niissä on 
otettava huomioon elinkaaren 
kokonaiskustannukset

4. korostaa, että pätevyys- ja 
koulutusvaatimusten sisällyttäminen 
tarjouseritelmiin on tärkeää pitkän 
aikavälin strategiana; korostaa kuitenkin, 
että näiden toimien on oltava sopimuksen 
kohteen kannalta merkityksellisiä, niiden 
on oltava oikeasuhteisia, ne eivät saa olla
taloudellisesti haitallisia, ja niissä on 
otettava huomioon elinkaaren 
kokonaiskustannukset

Or. de

Tarkistus 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että julkisissa 
hankintamenettelyissä tulisi ottaa 
huomioon elinkaaren 
kokonaiskustannukset ja että komission 
tulisi vahvistaa menetelmä näiden 
kustannusten selvittämiseksi; katsoo, että 
tämän pohjalta tulisi ottaa käyttöön 
sitovat EU:n laajuiset standardit, jotka 
määrittävät erityyppisten julkisten 
hankintojen maksimaaliset elinkaaren 
kokonaiskustannukset;

Or. xm
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Tarkistus 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että direktiivien tekstiä on 
täsmennettävä vammaisten 
osallistumismahdollisuuksien 
parantamisen osalta; direktiivien tulisi 
velvoittaa hankintaviranomaiset 
soveltamaan ympäristö- ja/tai 
yhteiskunnallisia ja reilun kaupan 
näkökohtia hankintamenettelyissään;

Or. hu

Tarkistus 41
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin;

5. toteaa, että pk-yritykset, jotka arvon 
mukaan laskettuna saavat arviolta 31 
prosentista 38 prosenttiin kaikista 
julkisista sopimuksista, ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita;
korostaa, että suuremmat mahdollisuudet 
päästä avoimille ja tehokkaille 
eurooppalaisille hankintamarkkinoille 
voivat auttaa pk-yrityksiä vapauttamaan 
tämän potentiaalin;

Or. it
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Tarkistus 42
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin;

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin. 
Paremmat mahdollisuudet voitaisiin 
luoda esimerkiksi vähäisempien 
todistuksia ja takuita koskevien 
velvollisuuksien sekä sähköisten 
sopimuksentekokäytäntöjen parantamisen 
avulla; vaatii jäsenvaltioita tässä 
yhteydessä tehostamaan toimenpiteitä, 
joilla edistetään eurooppalaisten julkisia 
hankintoja koskevien käytännesääntöjen 
noudattamista, joilla parannetaan pk-
yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

Or. de

Tarkistus 43
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin;

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin; 
katsoo, että työpaikkojen säilyttämisen 
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kannalta on ratkaisevan tärkeää helpottaa 
pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia 
julkisiin hankintamenettelyihin 
vähentämällä tietovaatimuksia ja 
tarjoamalla teknistä ja oikeudellista 
neuvontaa tarjousten laatimisvaiheessa;

Or. it

Tarkistus 44
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin;

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin; 
kehottaa komissiota tämän tarkistaessa 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
tarjoamaan lisää välineitä pk-yritysten 
kannustamiseksi julkisiin hankintoihin 
osallistumiseen ja pk-yrityksiin 
kohdistuvan hallinnollisen taakan 
keventämiseksi etenkin valintavaiheessa;

Or. lt

Tarkistus 45
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 



AM\871310FI.doc 25/46 PE467.257v01-00

FI

valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin;

valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin; 
kehottaa komissiota tämän tarkistaessa 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
tarjoamaan lisää välineitä pk-yritysten 
kannustamiseksi julkisiin hankintoihin 
osallistumiseen ja pk-yrityksiin 
kohdistuvan hallinnollisen taakan 
keventämiseksi etenkin valintavaiheessa;

Or. lt

Tarkistus 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin;

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin; 
EU 2020 -strategiassa on siksi löydettävä 
tasapaino objektiivisuuden ja 
syrjimättömyyden välillä pyrkien 
varmistamaan pk-yrityksille 
oikeudenmukainen kilpailu ja 
kunnollinen saavutettavuus;

Or. hu

Tarkistus 47
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin;

5. toteaa, että pk-yritykset ovat EU:n 
talouden selkäranka, että ne tarjoavat 
valtavia mahdollisuuksia luoda 
työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita ja että 
suuremmat mahdollisuudet päästä 
hankintamarkkinoille voivat auttaa pk-
yrityksiä vapauttamaan tämän potentiaalin; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
kiireellisesti tarpeen EU-tason 
lainsäädäntötoimille sen varmistamiseksi, 
että hankintaviranomaiset hyödyntävät 
mahdollisimman tehokkaasti pk-yritysten 
taloudellisen ja innovointipotentiaalin;

Or. lt

Tarkistus 48
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Euroopan julkisten 
hankintojen markkinat ovat EU:n 
kansainvälisten kumppanien markkinoita 
avoimemmat ja että tästä johtuen 
eurooppalaiset yritykset eivät voi kilpailla 
tasaveroisina kolmansien maiden 
yritysten kanssa ja niillä on yhä 
vaikeuksia päästä kolmansien maiden 
markkinoille; kehottaa komissiota 
varmistamaan vastavuoroisuuden 
markkinoiden avaamisessa ja julkisten 
hankintojen sopimusten saatavuudessa 
niin Euroopassa kuin muuallakin EU:n 
ja kolmansien maiden välisten sopimusten 
mukaisesti; 

Or. lt
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Tarkistus 49
Julie Girling

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tunnustaa sähköisen hankinnan 
arvokkaan aseman hallinnollisten 
rasitusten, kuten maksutapahtumien 
kustannusten vähentämisessä, erityisesti 
pk-yritysten osalta; korostaa tässä 
yhteydessä, että sähköisen hankinnan 
käyttöä olisi edistettävä edelleen ja että 
yrittäjien ja työntekijöiden olisi saatava 
asiaankuuluva koulutus;

Or. en

Tarkistus 50
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa määrittelemään uudelleen 
käsitteen "taloudellisesti edullisin 
tarjous", jotta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamista koskevista kansallisista ja 
paikallisista sosiaali- ja laatukriteereistä 
tehdään pakollinen vaatimus 
hankintasopimuksissa ja myös 
alihankintasopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 51
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
lisäämään niiden joustavuutta ja siten 
helpottamaan sosiaalisesti innovatiivisia 
julkisia hankintoja; painottaa, että tähän 
on voimassa olevan julkisia hankintoja 
koskevan EU:n lainsäädännön puitteissa 
jo riittävät välineet (tarkat 
tehtävänkuvaukset, edullisimman 
tarjouksen periaate, kustannusten 
huomioiminen tuotteen koko 
elinkaarelta); kehottaa komissiota 
edistämään näiden välineiden käyttöä 
jatkossakin ja tutkimaan muita 
mahdollisuuksia sosiaalisten 
innovaatioiden edistämiseksi, esim. 
tarjouspyynnöstä poikkeavien tarjousten 
salliminen yleisesti;

Or. de

Tarkistus 52
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja

6. korostaa, että on tärkeää yksinkertaistaa 
hankintakäytäntöjä ja minimoida 
vaatimukset, jotka yritysten on täytettävä 
voidakseen osallistua julkisiin 
hankintamenettelyihin; korostaa lisäksi 
tarvetta helpottaa sosiaalisesti vastuullisia
julkisia hankintoja uusien 
työllistymismahdollisuuksien, 
kunnollisten työpaikkojen ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi;

Or. it
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Tarkistus 53
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan taloudellisesti ja 
sosiaalipoliittisesti hyödyllisiä julkisia 
hankintoja, erityisesti työllistämään 
enemmän naisia, ammatillisessa 
koulutuksessa olevia, vammaisia ja 
iäkkäämpiä työntekijöitä;

Or. de

Tarkistus 54
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä niin 
viranomaisten kuin yritystenkin etujen 
mukaisesti sosiaalisesti innovatiivisten 
hankintojen saatavuuden helpottamiseksi 
ja niiden leviämisen varmistamiseksi;

Or. it

Tarkistus 55
Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
6 kohta



PE467.257v01-00 30/46 AM\871310FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti kestäviä
julkisia hankintoja innovoinnin, 
ympäristöystävällisyyden, 
ilmastonmuutoksen vastaisten toimien, 
energiankulutuksen vähentämisen ja 
parempien työllistymismahdollisuuksien 
edistämiseksi; 

Or. it

Tarkistus 56
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisia ja
innovatiivisia julkisia hankintoja;

Or. de

Tarkistus 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
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innovatiivisia julkisia hankintoja; innovatiivisia julkisia hankintoja; korostaa, 
että julkisia hankintoja koskevaa 
direktiiviä olisi muutettava siten, että siitä 
kävisi selvemmin ilmi, että julkisten 
toimijoiden on sekä suotavaa että 
mahdollista asettaa vaatimuksia 
yhteiskunnallisista perusteista ja ottaa ne 
huomioon samoin kuin hyvät 
työskentelyolosuhteet sopimusten 
myöntämisen yhteydessä;

Or. sv

Tarkistus 58
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja; 
huomauttaa, että oikeusvarmuutta 
tarvitaan edistämään innovatiivisia ja 
sosiaalisia hankintaratkaisuja ja 
poistamaan pelot kielteisistä 
oikeudellisista seurauksista; korostaa 
tässä yhteydessä, että julkisten 
viranomaisten on sallittava soveltaa 
korkeampia kriteerejä kuin EU:n 
vähimmäissäännöt;

Or. en

Tarkistus 59
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja;
painottaa, että sosiaalisten ja ekologisten 
kriteerien merkitystä hankintasopimusten 
myöntämisessä on huomattavasti 
lisättävä, ja että niiden on oltava myös 
edullista hintaa tärkeämpiä;

Or. de

Tarkistus 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti
innovatiivisia julkisia hankintoja;

6. korostaa, että hankintakäytäntöjen 
muutoksella olisi pyrittävä 
yksinkertaistamaan hankintasääntöjä ja 
siten helpottamaan sosiaalisesti 
innovatiivisia julkisia hankintoja; kaikissa 
hankintasääntöjen uudistuksissa on 
kasvatettava viranomaisten roolia 
innovoinnin edistämisessä; 

Or. hu

Tarkistus 61
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa laadukkaiden ja 
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sosiaalipalvelujen ja tavaroiden 
takaamisen merkitystä, kun käytetään 
julkista rahaa, ja tunnustaa, että alimman 
hinnan perusteella tehdyissä sopimuksissa 
ei saada sitä aikaan; kehottaa komissiota 
poistamaan alimman hinnan 
sopimuksentekoperusteista;

Or. en

Tarkistus 62
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että sosiaalisesti vastuulliset 
julkiset hankinnat helpottavat yhteisön 
arvojen noudattamista ja yhteisön 
vaatimusten täyttämistä, sillä niissä 
huomioidaan kaikkien käyttäjien tarpeet 
mukaan lukien vammaiset ja erilaisiin 
etnisiin ryhmiin kuuluvat käyttäjät;

Or. it

Tarkistus 63
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa valtavia yhteiskuntaan ja 
ympäristöön liittyviä mahdollisuuksia 
hylättäessä yksinkertainen "alin hinta" 
-peruste ja siirryttäessä älykkäämpään 
elinkaarikustannuksia koskevaan 
lähestymistapaan käsitteellä 
"taloudellisesti edullisin";
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Or. en

Tarkistus 64
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toivoo, että julkisia hankintoja 
koskevaa nykyistä lainsäädäntökehystä 
muutettaisiin sosiaalipalvelujen 
erityisominaisuuksien mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 65
Julie Girling

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on tärkeää taata, että 
suurempi joustavuus ei johda 
vähäisempään vastuuvelvollisuuteen sekä 
hankintaviranomaisen että tarjoajien 
osalta, millä olisi kielteisiä vaikutuksia 
työllisyysmahdollisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 66
Julie Girling

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että joidenkin sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikan alan ensisijaisten 
tavoitteiden edistäminen julkisen 
hankinnan avulla voi lisätä riskiä 
puolueellisesta päätöksenteosta ja voi 
vaikeuttaa kyseisten päätösten perumista;

Or. en

Tarkistus 67
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että hankintaviranomaisten 
pitäisi voida säätää rangaistuksia 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamatta jättämisestä tarjouksessa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti, 
alihankinta mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. katsoo lisäksi, että yleishyödyllisissä 
sosiaalipalveluissa 
hankintaviranomaisten olisi voitava 
varata tiettyjä sopimuksia 
sosiaalipalveluihin erikoistuneille voittoa 
tavoittelemattomille järjestöille;
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Or. xm

Tarkistus 69
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 70
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 71
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 

7. katsoo, että julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet eivät ole hyvä
hankintamalli; katsoo, että kyseiset 
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helpottamisessa; kumppanuudet ovat usein päättyneet 
katastrofaalisesti valtaviin kustannuksiin 
veronmaksajille;

Or. en

Tarkistus 72
Raffaele Baldassarre

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa;

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa; viittaa kuitenkin 
jäsenvaltioiden välisiin merkittäviin 
eroihin oikeudellisissa ja menettelyjä 
koskevissa vaatimuksissa; kehottaa siksi 
komissiota selventämään julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden 
käsitettä, etenkin osapuolten välisten 
jaettujen riskien ja taloudellisten 
velvoitteiden täyttämisen osalta; 

Or. it

Tarkistus 73
Julie Girling

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa;

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa edistämällä 
oikeudenmukaista kilpailua ja jakamalla 
hyviä käytäntöjä kaikissa jäsenvaltioissa 
sosiaali- ja työllisyyspolitiikan osalta;
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Or. en

Tarkistus 74
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa;

7. tunnustaa EU:n merkityksen 
menestyksellisten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kehittämisen 
helpottamisessa; suhtautuu 
samanaikaisesti myönteisesti poikkeuksen 
tekemiseen sellaisten julkisten tahojen 
välisten kumppanuuksien kohdalla, jotka 
eivät lukeudu julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin alaan;

Or. de

Tarkistus 75
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. huomauttaa, että sosiaalipalvelut ovat 
erottamaton osa eurooppalaista 
sosiaalista mallia, voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt edistävät 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja niillä on 
tärkeä yhteiskuntapoliittinen asema; 
suhtautuu siksi myönteisesti voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen 
suosimiseen sosiaalialan hankinnoissa;

Or. de
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Tarkistus 76
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. tunnustaa, että julkinen hankinta voi 
tehokkaasti käytettynä olla todellinen 
liikkeellepaneva voima laadukkaiden 
työpaikkojen, palkkojen ja työolojen, 
yhdenvertaisuuden, taitojen kehittämisen 
ja koulutuksen edistämisessä, 
ympäristöpolitiikan edistämisessä ja 
tutkimuksen ja innovaation kannustimien 
tarjoamisessa;

Or. en

Tarkistus 77
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta 
selkeyttää keskenään eriäviä näkemyksiä, 
jotka koskevat julkisten hankintojen 
yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden 
lähettämistä työhön toiseen 
jäsenvaltioon1;

Poistetaan.

__________________
1.Tuomioistuimen tuomio 3.4.2008, asia 
C-346/06, Kok. 2008, sivu I-01989 (Dirk 
Rüffert vastaan Land Niedersachsen).

Or. en

Tarkistus 78
Raffaele Baldassarre
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta selkeyttää 
keskenään eriäviä näkemyksiä, jotka 
koskevat julkisten hankintojen yhteydessä
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon1;

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta arvioida 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 4 kohdan 
täytäntöönpanoa koskien työntekijöiden 
lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 
ja sen vaikutusta EU:n ulkopuolisten 
maiden yritysten pääsyyn EU:n 
hankintamarkkinoille;

Or. it

Tarkistus 79
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta selkeyttää 
keskenään eriäviä näkemyksiä, jotka 
koskevat julkisten hankintojen yhteydessä 
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon1 ;

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta selkeyttää 
keskenään eriäviä näkemyksiä, jotka 
koskevat julkisten hankintojen yhteydessä 
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon1 ja tehdä 
selväksi että lähetettyjä työntekijöitä 
koskevat kulloinkin voimassa olevat ja 
työehtosopimuksiin osallistuneiden 
ammattijärjestöjen kanssa solmitut 
työehtosopimukset sekä vastaanottavassa 
yrityksessä tai aluehallintoviranomaisessa 
voimassa olevat vähimmäistyöehdot, 

Or. de

Tarkistus 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta selkeyttää 
keskenään eriäviä näkemyksiä, jotka 
koskevat julkisten hankintojen yhteydessä 
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon1;

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta selkeyttää 
keskenään eriäviä näkemyksiä, jotka 
koskevat julkisten hankintojen yhteydessä 
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon1; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n olisi annettava sekä 
sopimuspuolia että alihankkijoita 
koskevia yleisiä säännöksiä työoloista 
sopimuksia toteutettaessa;

Or. xm

Tarkistus 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta selkeyttää 
keskenään eriäviä näkemyksiä, jotka 
koskevat julkisten hankintojen yhteydessä 
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon1;

8. pitää valitettavana, että vihreässä 
kirjassa ei hyödynnetä tilaisuutta selkeyttää 
keskenään eriäviä näkemyksiä, jotka 
koskevat julkisten hankintojen yhteydessä 
tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon1 ja kehottaa 
komissiota muuttamaan direktiiviä siten, 
että siinä nimenomaisesti ei estetä mitään 
maata täyttämästä ILO:n yleissopimuksen 
nro 94 vaatimuksia;

Or. sv

Tarkistus 82
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että tuotteen tai palvelun 
tuottaminen kestävästi katsotaan aivan 
oikein tuotteen ominaisuudeksi, jota 
voidaan verrata ja asettaa vastakkain 
sellaisten tuotteiden ja palvelujen kanssa, 
joita ei ole tuotettu kestävästi; panee 
merkille, että tuotantoprosessin 
vaatimusten sisällyttämistä kaikkien 
sopimustyyppien teknisiin eritelmiin 
koskevaa soveltamisalaa olisi 
selkeytettävä, jotta hankintaviranomaiset 
voivat valvoa ympäristöön ja 
yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta 
niiden tekemissä sopimuksissa; korostaa, 
että erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen osalta mutta myös 
työolojen osalta tuotantoprosessi on 
merkittävä tekijä tuotteen arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 83
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota tekemään 
kestävästä hankinnasta julkisen 
hankinnan ydintavoitteen ottamalla 
käyttöön uuden SMART-
sopimuksentekoperusteen (kestävyyden 
kannalta edullisin tarjous) korvaamaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen, mikä kertoo yhteiskuntaan ja 
ympäristöön liittyvien näkökohtien 
huomioon ottamisen merkityksestä 
julkisissa hankinnoissa;

Or. en
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Tarkistus 84
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota poistamaan tai 
tekemään huomattavasti joustavammaksi 
yhteyden sopimuksen kohteeseen, jotta 
voidaan soveltaa tehokkaampia 
yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä 
hankintamahdollisuuksia, jotka tekevät 
julkisesta hankinnasta avoimempaa;

Or. en

Tarkistus 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa, että on erittäin tärkeää 
varmistaa, että myös alihankkijat täyttävät 
kaikki sopimuspuolia koskevat ehdot, 
etenkin työoloja sekä ympäristö- ja 
laatuvaatimuksia koskevat ehdot; katsoo 
lisäksi, että olisi luotava vastuuketju, 
jonka mukaan sopimuspuolet ovat 
sopimuspuolten ja alihankkijoiden välisen 
yhteisvastuun perusteella vastuussa 
alihankkijoiden mahdollisista 
rikkomuksista, etenkin työoloja 
koskevissa rikkomuksissa;   

Or. xm
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Tarkistus 86
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. vaatii komissiota tekemään selväksi, 
että toimeksisaajalle on toimeksiannon 
toteutusta koskien asetettava aina 
lisävaatimuksia, jotka koskevat 
sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja/tai 
innovatiivisia näkökohtia, jos ne liittyvät 
toimeksiannon alaan ja ovat johdettavissa 
tehtävänkuvauksesta;

Or. de

Tarkistus 87
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että pk-yrityksiä voidaan 
pitää Euroopan talouden "elävinä 
kudoksina" ja katsoo, että pk-yritysten 
pääsyn helpottaminen julkisia hankintoja 
koskeviin menettelyihin on olennaisen 
tärkeää työpaikkojen säilyttämisen 
kannalta; 

Or. fr

Tarkistus 88
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. vaatii komissiota varmistamaan, että 
julkiset hankintasopimukset tehdään vain 
sellaisten yritysten kanssa, jotka 
tarjouksen jättämisen yhteydessä 
kirjallisesti sitoutuvat huolehtimaan siitä, 
että vuokratyöntekijät saavat vuokratyötä 
koskevan direktiivin mukaisesti 
tekemästään työstä samaa palkkaa kuin 
vastaavaa työtä tekevät vakituiset 
työntekijät;

Or. de

Tarkistus 89
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. pyytää vähentämään mahdollisimman 
paljon kustannuksia, joita yrityksille 
aiheutuu niiden osallistuessa julkisiin 
hankintamenettelyihin, jotta 
helpotettaisiin näiden yritysten 
kilpailukykyä ja lisättäisiin työpaikkoja;

Or. fr

Tarkistus 90
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. suosittelee lisäämään joustoa ja 
nopeuttamaan julkisia 
hankintamenettelyjä, jotta yritykset 
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parantaisivat kilpailukykyään ja jotta 
työpaikkojen määrä tämän myötä 
kasvaisi;

Or. fr

Tarkistus 91
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. toivoo, että käsitettä "rajat ylittävä" 
täsmennettäisiin, jotta määritettäisiin 
sellainen oikeusjärjestelmä, jota 
sovelletaan tarkoituksenmukaisesti 
lähetettyihin työntekijöihin;

Or. fr


