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Muudatusettepanek 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on 
sätestatud, et liit määratleb ja viib ellu ühist 
poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, muu 
hulgas selleks, et ergutada kõikide riikide 
integreerimist maailmamajandusse, muu 
hulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete 
järkjärgulise kaotamise kaudu.

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on 
sätestatud, et liit määratleb ja viib ellu ühist 
poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, muu 
hulgas selleks, et ergutada kõikide riikide 
integreerimist maailmamajandusse, muu 
hulgas rahvusvahelise kaubanduse tõkete 
järkjärgulise kaotamise kaudu; sama 
artikli kohaselt peaks Euroopa Liit 
edendama demokraatiat, õigusriiki, 
inimõiguste ja põhivabaduste 
universaalsust ja jagamatust, 
inimväärikuse austamist, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid ning ÜRO 
põhikirja ja rahvusvahelise õiguse 
põhimõtete austamist; rahvusvaheliste 
suhete valdkonna koostöö peaks toetama 
arengumaade säästvat majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut, 
pidades esmaseks eesmärgiks vaesuse 
kaotamist.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liidu kaubanduspoliitika 
peab toetama vaesuse vähendamist kogu 
maailmas, edendades töötingimuste, töö-
ja tervisekaitse ning põhiõiguste 
parandamist.
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Or. de

Muudatusettepanek 9
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Euroopa Liidus tuleks tagada nende 
kolmandatest riikidest pärit töötajate 
õiguste kaitse, kes on käesoleva 
määrusega hõlmatud. Sama kehtib EList 
pärit töövõtjate kohta, kes kolmandates 
riikides teenuseid osutavad. Muuhulgas 
tuleks kinni pidada järgmisest: ILO 
konventsioonid, kollektiivlepingud, 
võrdne kohtlemine, töötervishoid ja -
ohutus ning ametiühinguõigused.

Or. de

Muudatusettepanek 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) EL ei peaks kolmandatele riikidele 
survet avaldama, et sundida neid avalikke 
teenuseid erastama. Kõikide tasandite 
ametiasutustel peaks olema õigus 
otsustada, kas, kuidas ja millises ulatuses 
nad soovivad avalikke teenuseid ise 
osutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Riigihankelepinguid ei tohiks 
sõlmida ettevõtjatega, kes on osalenud 
kuritegelikus organisatsioonis, 
inimkaubanduses või laste tööjõu 
ärakasutamises ja kes ei täida liidu 
sotsiaal-, töö- ja keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvaheliste sotsiaal-, töö- ja 
keskkonnaõiguse sätetega kehtestatud 
kohustusi kooskõlas direktiiviga 
[2004/18/EÜ].

Or. en

Muudatusettepanek 12
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kõrvalejätmine ei tohiks toimuda 
seetõttu, et kolmandad riigid kehtestavad 
oma riigihangetes säästva arengu 
eesmärgid. Niisuguseid eesmärke tuleb 
edendada.

Or. de

Muudatusettepanek 13
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus. Olulise 
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus. Olulise 
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist või kui kaalul 
on ELi tähtsad majandushuvid, näiteks 
tööstuse valdkonnas. Juhul kui massiliselt 
rikutakse ametiühinguõiguse ja 
rahvusvahelise õiguse valdkonna 
õigusakte töö-, sotsiaal- ning 
keskkonnaõiguse valdkonnas, sh põhilisi 
rahvusvahelisi konventsioone, kaasa 
arvatud ILO konventsioon nr 94, kaalub 
komisjon samuti asjaomaste kaupade 
ja/või teenuste turulepääsu piiramist. 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus. Olulise 
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist.

(15) Selliste lepingute puhul, mille 
hinnanguline maksumus on vähemalt 
5 000 000 eurot, peaks komisjon 
kavandatava kõrvalejätmise heaks kiitma, 
kui liidu ning asjaomaste kaupade ja/või 
teenuste päritoluriigi vahel sõlmitud 
turulepääsu käsitleva rahvusvahelise 
lepinguga on kavandatava 
kõrvalejätmisega hõlmatud kaupade ja/või 
teenuste jaoks selgesõnaliselt ette nähtud 
liidus kohaldatav turulepääsupiirang. 
Sellise lepingu puudumisel peaks komisjon 
kõrvalejätmise heaks kiitma, kui asjaomane 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tagajärjel selle riigi 
turu avatuse ja ELi turu avatuse vahel 
puudub oluline vastastikkus. Olulise 
vastastikkuse puudumist eeldatakse, kui 
piiravate hankemeetmete tõttu esineb ELi 
ettevõtjate, kaupade ja teenuste tõsist ja 
korduvat diskrimineerimist. Juhul kui 
asjaomases riigis massiliselt rikutakse 
ametiühinguõiguse ja rahvusvahelise 
õiguse valdkonna õigusakte töö-, sotsiaal-
ja keskkonnaõiguse valdkonnas, sh 
põhilisi rahvusvahelisi konventsioone, 
kaasa arvatud ILO konventsiooni nr 94, 
kaalub komisjon samuti asjaomaste 
kaupade ja/või teenuste turulepääsu 
piiramist. 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Olulise vastastikkuse puudumist 
hinnates peab komisjon uurima, mil määral 

(16) Olulise vastastikkuse puudumist 
hinnates peab komisjon uurima, mil määral 
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tagatakse asjaomase riigi riigihankealaste 
õigusaktidega läbipaistvus kooskõlas 
riigihankevaldkonna rahvusvaheliste 
standarditega ning välistatakse liidu 
kaupade, teenuste ja ettevõtjate 
diskrimineerimine. Samuti peab komisjon 
uurima seda, mil määral ametiasutused 
ja/või üksikud hankeüksused säilitavad või 
võtavad kasutusele liidu kaupu, teenuseid 
ja ettevõtjaid diskrimineerivad tavad.

tagatakse asjaomase riigi riigihankealaste 
õigusaktidega läbipaistvus kooskõlas 
riigihankevaldkonna rahvusvaheliste 
standarditega ning välistatakse liidu 
kaupade, teenuste ja ettevõtjate 
diskrimineerimine. Samuti peab komisjon 
uurima seda, mil määral ametiasutused 
ja/või üksikud hankeüksused säilitavad või 
võtavad kasutusele tavad, mis 
diskrimineerivad liidu kaupu, teenuseid ja 
ettevõtjaid või ohustavad ELi 
majandushuvisid näiteks tööstuse 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Diskrimineerivaks tavaks ei tohiks 
pidada sotsiaal-, töö- ja keskkonnaõiguse 
austamist, mis kehtib kolmandas riigis, 
kus asub töökoht, kaasa arvatud põhiliste 
rahvusvaheliste lepingute austamist, nagu 
ILO konventsioon nr 94 töönormide kohta 
riigihankelepingutes.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Kolmandate riikide turulepääsu 
piiravatel meetmetel ei tohiks olla 
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ebaproportsionaalset kahjulikku mõju 
asjaomase riigi sotsiaalsele ja 
tööolukorrale, eelkõige juhul, kui tegemist 
on arenguriigiga.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Arvestades, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel on 
väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevaid 
kaupu ja/või teenuseid hõlmavate 
pakkumuste puhul, mille koguväärtusest 
üle 50 % moodustavad hõlmamata kaubad 
või teenused, pakkujate selgitusi raskem 
hinnata, tuleb põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuste kohtlemisel ette näha 
suurem läbipaistvus. Lisaks 
riigihankedirektiivi artikli 69 ning vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid 
käsitleva direktiivi artikli 79 sätetele peab 
avaliku sektori / võrgustiku sektori hankija, 
kes kavatseb võtta vastu põhjendamatult 
madala hinnaga pakkumuse, teavitama 
sellest kirjalikult teisi pakkujaid, näidates 
ära põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused. See võimaldab pakkujatel aidata 
täpsemalt hinnata, kas edukas pakkuja 
suudab lepingut hankedokumentides 
kirjeldatud tingimustel täielikult täita. 
Seega aitaks kõnealune täiendav teave luua 
ELi riigihanketurul võrdsemad tingimused.

(19) Arvestades, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel on 
väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevaid 
kaupu ja/või teenuseid hõlmavate 
pakkumuste puhul, mille koguväärtusest 
üle 50 % moodustavad hõlmamata kaubad 
või teenused, pakkujate selgitusi raskem 
hinnata, tuleb põhjendamatult madala 
hinnaga pakkumuste kohtlemisel ette näha 
suurem läbipaistvus. Lisaks 
riigihankedirektiivi artikli 69 ning vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste hankeid 
käsitleva direktiivi artikli 79 sätetele peab 
avaliku sektori / võrgustiku sektori hankija, 
kes kavatseb võtta vastu põhjendamatult 
madala hinnaga pakkumuse, teavitama 
sellest kirjalikult teisi pakkujaid, näidates 
ära põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata rahvusvahelise töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse austamisele, kaasa 
arvatud põhilised rahvusvahelised 
konventsioonid, nagu ILO konventsioon 
nr 94. See võimaldab pakkujatel aidata 
täpsemalt hinnata, kas edukas pakkuja 
suudab lepingut hankedokumentides 
kirjeldatud tingimustel täielikult täita. 
Seega aitaks kõnealune täiendav teave luua 
ELi riigihanketurul võrdsemad tingimused.
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui komisjonil on kättesaadava teabe 
põhjal põhjust arvata, et kolmas riik on 
võtnud kasutusele piirava hanketava või 
kohaldab sellist tava jätkuvalt, peaks ta 
saama algatada uurimise. Kui piirava 
hanketava kohaldamine kolmandas riigis
leiab kinnitust, peaks komisjon kutsuma 
asjaomase riigi konsultatsioonile 
eesmärgiga parandada ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste pakkumisvõimalusi kõnealuses 
riigis.

(21) Kui komisjonil on kättesaadava teabe 
põhjal põhjust arvata, et kolmas riik on 
võtnud kasutusele piirava hanketava või 
kohaldab sellist tava jätkuvalt või rikub 
jätkuvalt töötajate põhiõigusi ja 
rahvusvahelist õigust töö-, sotsiaal- ning 
keskkonnaõiguse valdkonnas, sealhulgas 
põhilisi rahvusvahelisi konventsioone, 
kaasa arvatud ILO konventsioon nr 94,
peaks ta saama algatada uurimise. Kui 
piirava hanketava kohaldamine või 
ülalnimetatud rikkumised kolmandas 
riigis leiavad kinnitust, peaks komisjon 
kutsuma asjaomase riigi konsultatsioonile 
eesmärgiga parandada ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste pakkumisvõimalusi kõnealuses 
riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sellised meetmed võivad hõlmata 
teatavate kolmandatest riikidest pärit 
kaupade ja teenuste kohustuslikku 
kõrvalejätmist Euroopa Liidu 
riigihankemenetlustest või asjaomasest 
riigist pärit kaupadele või teenustele 

(23) Sellised meetmed võivad hõlmata 
teatavate kolmandatest riikidest pärit 
kaupade ja teenuste kohustuslikku 
kõrvalejätmist Euroopa Liidu 
riigihankemenetlustest või asjaomasest 
riigist pärit kaupadele või teenustele 
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kohustusliku hinnatrahvi määramist. Et 
vältida kõnealustest meetmetest 
kõrvalehiilimist, võib osutuda vajalikuks 
jätta kõrvale ka teatavad Euroopa Liidus 
asutatud, välisriigi kontrolli all või 
välisomanduses olevad juriidilised isikud, 
kellel puudub oluline äritegevus, mis oleks 
vahetult ja tegelikult seotud asjaomase 
liikmesriigi majandusega. Asjakohased 
meetmed peaksid olema proportsionaalsed 
selle piirava hanketavaga, mille vastu nad 
on võetud.

kohustusliku hinnatrahvi määramist. Et 
vältida kõnealustest meetmetest 
kõrvalehiilimist, võib osutuda vajalikuks 
jätta kõrvale ka teatavad Euroopa Liidus 
asutatud, välisriigi kontrolli all või 
välisomanduses olevad juriidilised isikud, 
kellel puudub oluline äritegevus, mis oleks 
vahetult ja tegelikult seotud asjaomase 
liikmesriigi majandusega. Asjakohased 
meetmed peaksid olema proportsionaalsed 
selle piirava hanketavaga, mille vastu nad 
on võetud. Seejuures tuleks eelkõige 
arvesse võtta võimalikku negatiivset mõju 
asjaomase riigi sotsiaalsele olukorrale, 
töötingimustele ja keskkonnaseisundile, 
eriti arenguriikide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) On väga oluline, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel oleks 
juurdepääs nende hankevajadustele 
vastavatele konkurentsivõimelise hinnaga 
kvaliteetsetele toodetele. Seepärast peaks 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijatel olema võimalik jätta tähele 
panemata hõlmamata toodete ja teenuste 
juurdepääsu piiravad meetmed, kui 
puuduvad liidu ja/või hõlmatud kaubad või 
teenused, mis vastaksid avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankija vajadusele 
seoses oluliste ühiskondlike vajaduste 
rahuldamisega näiteks tervise või 
turvalisuse valdkonnas või kui meetme 
kohaldamine suurendaks 
ebaproportsionaalselt lepingu hinda või 
sellega seotud kulusid.

(24) On väga oluline, et avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankijatel oleks 
juurdepääs nende hankevajadustele 
vastavatele konkurentsivõimelise hinnaga 
kvaliteetsetele toodetele. Seepärast peaks 
avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijatel olema võimalik jätta tähele 
panemata hõlmamata toodete ja teenuste 
juurdepääsu piiravad meetmed, kui 
puuduvad liidu ja/või hõlmatud kaubad või 
teenused, mis vastaksid avaliku sektori / 
võrgustiku sektori hankija vajadusele 
seoses oluliste ühiskondlike vajaduste 
rahuldamisega näiteks tervise või 
turvalisuse valdkonnas, kaasa arvatud 
sotsiaalse ja keskkonna 
jätkusuutlikkusega seotud omadused, või 
kui meetme kohaldamine suurendaks 
ebaproportsionaalselt lepingu hinda või 
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sellega seotud kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Birgit Sippel, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus ei piira riiklike, 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
ulatuslikku otsustusõigust üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
pakkumisel, tellimisel ja korraldamisel, 
nagu on kindlaks määratud protokollis nr 
26. See kehtib ka Euroopa Liidu poliitikas 
kolmandate riikide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säästva arengu kriteeriume, 
keskkonnapoliitilisi ja sotsiaalseid 
kriteeriume, millega toetatakse 
töötingimusi, töötervishoidu ja -ohutust 
ning võrdset kohtlemist, tuleb ka 
riigihankelepingute sõlmimisel arvesse 
võtta. Niisuguseid kriteeriume tuleb 
toetada ja need ei tohi mingil juhul olla 
kõrvalejätmise põhjuseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad nõuavad, et pakkujad esitaksid 
teavet pakkumusega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste päritolu ja nende väärtuse 
kohta. Nad aktsepteerivad ise koostatud 
deklaratsioone esialgse tõendina selle 
kohta, et pakkumusi ei saa lõike 1 kohaselt 
kõrvale jätta. Avaliku sektori hankija võib 
menetluse mis tahes etapis paluda pakkujal 
esitada kõik nõutavad dokumendid või osa 
neist, kui see tundub olevat vajalik 
menetluse nõuetekohaseks läbiviimiseks. 
Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega kehtestatakse kaupade ja teenuste 
päritolu käsitlevate deklaratsioonide 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele.

Avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankijad nõuavad, et pakkujad esitaksid 
teavet pakkumusega hõlmatud kaupade 
ja/või teenuste päritolu ja nende väärtuse 
kohta. Arvesse võetakse ka töötajate 
põhiõigusi ja rahvusvahelist õigust töö-, 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse valdkonnas, 
sealhulgas põhilisi rahvusvahelisi 
konventsioone, kaasa arvatud ILO 
konventsioon nr 94. Nad aktsepteerivad 
ise koostatud deklaratsioone esialgse 
tõendina selle kohta, et pakkumusi ei saa 
lõike 1 kohaselt kõrvale jätta. Avaliku 
sektori hankija võib menetluse mis tahes 
etapis paluda pakkujal esitada kõik 
nõutavad dokumendid või osa neist, kui see 
tundub olevat vajalik menetluse 
nõuetekohaseks läbiviimiseks. Komisjon 
võib vastu võtta rakendusakte, millega 
kehtestatakse kaupade ja teenuste päritolu 
käsitlevate deklaratsioonide 
standardvormid. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kaupade ja/või teenuste 
kõrvalejätmise peamised põhjused.
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tulemuseks on liidu 
ja asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine.

(b) kui puudub punktis a osutatud leping ja 
kolmas riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, mille tulemuseks on liidu 
ja asjaomase kolmanda riigi turgude 
vastastikuse avamise oluline erinemine, 
eelkõige siis, kui nimetatud piiravad 
meetmed kahjustavad ELi 
majandushuvisid, näiteks tööstuse 
huvisid.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui ilmnevad tõendid töötajate 
põhiõiguste ja rahvusvahelise õiguse, 
sealhulgas põhiliste rahvusvaheliste 
konventsioonide, kaasa arvatud ILO 
konventsiooni nr 94 tõsiste ja korduvate 
rikkumiste kohta töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse valdkonnas seoses 
teatud kaupade ja teenustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihankelepingu sõlmimisel tuleb 
arvesse võtta nii keskkonna- kui ka 
sotsiaalpoliitilisi aspekte. Tuleb edendada 
eelkõige niisuguseid valikukriteeriume 
nagu töö- ja tervisekaitse, töötingimuste, 
hea töö ja kollektiivlepingute täitmise 
miinimumeeskirjad. Valikukriteeriumiks 
ei tohi olla soodne hind, vaid kõige 
säästvam pakkumine, samuti tuleb tagada 
teenuste kvaliteet.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Töökohariigi sotsiaal-, töö- ja 
keskkonnaõiguse austamist, kaasa 
arvatud põhiliste rahvusvaheliste 
lepingute austamist, nagu ILO 
konventsioon nr 94 töönormide kohta 
riigihankelepingutes, ei tohiks pidada 
piiravaks hankemeetmeks, mille 
tulemuseks on liidu ettevõtjate, kaupade 
ja teenuste tõsine ja korduv 
diskrimineerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Hinnates, kas leidub tõendeid 
töötajate põhiõiguste ja rahvusvahelise 
õiguse tõsiste ja korduvate rikkumiste 
kohta töö-, sotsiaal- ja keskkonnaõiguse 
valdkonnas, kaasa arvatud põhilised 
rahvusvahelised konventsioonid, 
sealhulgas ILO konventsioon nr 94 
töönormide kohta riigihankelepingutes, 
uurib komisjon järgmist:
(a) mil määral on asjaomase riigi 
seaduste ja tavadega tagatud töötajate 
põhiõiguste ja rahvusvahelise õiguse 
austamine töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse valdkonnas, sealhulgas 
põhiliste rahvusvaheliste konventsioonide, 
kaasa arvatud ILO konventsiooni nr 94 
austamine;
(b) mil määral ametiasutused ja/või 
üksikud hankivad üksused võtavad antud 
kaupade ja teenuste suhtes kasutusele 
sotsiaalse dumpingu tavad või jätkavad 
selliste tavade kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 

Kui avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija kavatseb riigihankeid käsitleva 
direktiivi artikli 69 või vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate üksuste hankeid käsitleva 
direktiivi artikli 79 alusel pärast pakkuja 
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selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse.

selgituste kontrollimist aktsepteerida 
põhjendamatult madala hinnaga 
pakkumuse, mis hõlmab väljastpoolt liitu 
pärinevaid kaupu ja/või teenuseid ja mille 
puhul hõlmamata kaupade või teenuste 
väärtus ületab 50 % pakkumusega 
hõlmatud kaupade või teenuste 
koguväärtusest, teavitab ta sellest teisi 
pakkujaid kirjalikult, sh märgib 
põhjendamatult madala hinna või kulu 
põhjused ja olemuse, viidates eelkõige 
töötajate põhiõiguste ja rahvusvahelise 
õiguse austamisele töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse valdkonnas, kaasa 
arvatud põhilised rahvusvahelised 
konventsioonid, sealhulgas ILO 
konventsioon nr 94, eelkõige selleks, et 
vältida sotsiaalset, keskkonna- või 
maksudumpingut.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ka ebatavaliselt odavate pakkumiste 
korral tuleb eelkõige arvesse võtta töö- ja 
tervisekaitse, töötingimuste ning 
kollektiivlepingute eeskirju.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon ei tohi rakendada 
sanktsioone kolmandate riikide suhtes, 
kes kehtestavad oma 
riigihankekriteeriumides säästva arengu 
eesmärgid. Vastupidi: niisuguseid 
eesmärke tuleb edendada.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui uurimise tulemusel leitakse, et kolmas 
riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid, ning kui komisjon leiab, 
et see on ELi huvides, võib komisjon 
kutsuda kõnealuse riigi osalema 
konsultatsioonides eesmärgiga tagada ELi 
ettevõtjatele, kaupadele ja teenustele 
võimalus osaleda kõnealuses riigis 
riigihankelepingute sõlmimist hõlmavas 
pakkumismenetluses tingimustel, mis ei ole 
vähem soodsad kui kõnealuse riigi 
ettevõtjate suhtes kehtivad tingimused, ja 
ka selleks, et tagada läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete kohaldamine.

Kui uurimise tulemusel leitakse, et kolmas 
riik kohaldab jätkuvalt piiravaid 
hankemeetmeid või rikub töötajate 
põhiõigusi ja rahvusvahelist õigust töö-, 
sotsiaal- ning keskkonnaõiguse 
valdkonnas, sealhulgas rahvusvahelised 
konventsioonid, kaasa arvatud ILO 
konventsioon nr 94, ning kui komisjon 
leiab, et see on ELi huvides, võib komisjon 
kutsuda kõnealuse riigi osalema 
konsultatsioonides eesmärgiga tagada ELi 
ettevõtjatele, kaupadele ja teenustele 
võimalus osaleda kõnealuses riigis 
riigihankelepingute sõlmimist hõlmavas 
pakkumismenetluses tingimustel, mis ei ole 
vähem soodsad kui kõnealuse riigi 
ettevõtjate suhtes kehtivad tingimused, ja 
ka selleks, et tagada läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võib ka konsulteerimise 
lõpetada, kui kõnealune riik austab 
töötajate põhiõigusi ja rahvusvahelist 
õigust töö-, sotsiaal- ning 
keskkonnaõiguse valdkonnas, sealhulgas 
põhilisi rahvusvahelisi konventsioone, 
kaasa arvatud ILO konventsioon nr 94.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artikli 8 kohase uurimise käigus ja 
pärast artiklis 9 osutatud menetluse 
järgmist leitakse, et kolmanda riigi võetud 
või jätkuvalt kohaldatavate piiravate 
meetmete tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude vastastikuse 
avamise oluline erinemine, nagu on 
osutatud artiklis 6, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakte, millega ajutiselt 
piiratakse kolmandast riigist pärit 
hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

1. Kui artikli 8 kohase uurimise käigus ja 
pärast artiklis 9 osutatud menetluse 
järgimist leitakse, et kolmanda riigi võetud 
või jätkuvalt kohaldatavate piiravate 
meetmete tulemuseks on liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi turgude vastastikuse 
avamise oluline erinemine või töötajate 
põhiõiguste ning rahvusvahelise õiguse 
mitteaustamine töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse valdkonnas, sealhulgas 
põhiliste rahvusvaheliste konventsioonide, 
kaasa arvatud ILO konventsiooni nr 94 
mitteaustamine, nagu on osutatud artiklis 
6, võib komisjon vastu võtta rakendusakte, 
millega ajutiselt piiratakse kolmandast 
riigist pärit hõlmamata kaupade ja teenuste 
juurdepääsu. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste pakkumuste kõrvalejätmine, 
mille koguväärtusest üle 50 % 
moodustavad piiravaid hanketavasid 
järgivast riigist pärit hõlmamata kaubad 
või teenused ja/või

(a) selliste pakkumuste kõrvalejätmine, 
mille koguväärtusest üle 50 % 
moodustavad hõlmamata kaubad või 
teenused, mis on pärit riigist, kus 
järgitakse piiravaid hanketavasid ja/või ei 
austata töötajate põhiõigusi ega 
rahvusvahelist õigust töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse valdkonnas, sealhulgas 
põhilisi rahvusvahelisi konventsioone, 
kaasa arvatud ILO konventsioon nr 94 
ja/või

Or. en

Muudatusettepanek 38
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustuslik hinnatrahv, mida 
kohaldatakse pakkumuse selle osa suhtes, 
mille moodustavad piiravaid hanketavasid 
järgivast riigist pärit hõlmamata kaubad või 
teenused.

(b) kohustuslik hinnatrahv, mida 
kohaldatakse pakkumuse selle osa suhtes, 
mille moodustavad hõlmamata kaubad või 
teenused, mis on pärit riigist, kus järgitakse 
piiravaid hanketavasid ja/või ei austata 
töötajate põhiõigusi ning rahvusvahelist 
õigust töö-, sotsiaal- ja keskkonnaõiguse 
valdkonnas, sealhulgas põhilisi 
rahvusvahelisi konventsioone, kaasa 
arvatud ILO konventsioon nr 94.

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kolmandate riikide turulepääsu 
piiravad meetmed on proportsionaalsed ja 
neil ei ole asjaomasele riigile 
ebaproportsionaalset kahjulikku mõju, 
eelkõige arenguriikide puhul, vaid need 
meetmed on pigem kavandatud nii, et nad 
toetavad kohalikku sotsiaalset ja 
tööolukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija nõuetele vastavad liidu ja/või 
hõlmatud kaubad või teenused puuduvad 
või

(a) avaliku sektori / võrgustiku sektori 
hankija nõuetele, sealhulgas keskkonna ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse 
kriteeriumidele vastavad liidu ja/või 
hõlmatud kaubad või teenused puuduvad 
või

Or. en


