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Tarkistus 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
21 artiklassa määrätään, että unioni 
määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa 
ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan 
pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 
kansainvälisten suhteiden aloilla 
tavoitteenaan muun muassa kannustaa 
kaikkien maiden yhdentymistä 
maailmantalouteen muun muassa 
poistamalla asteittain kansainvälisen 
kaupan esteitä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
21 artiklassa määrätään, että unioni 
määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa 
ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan 
pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 
kansainvälisten suhteiden aloilla 
tavoitteenaan muun muassa kannustaa 
kaikkien maiden yhdentymistä 
maailmantalouteen muun muassa 
poistamalla asteittain kansainvälisen 
kaupan esteitä. Saman artiklan nojalla 
unionin olisi edistettävä kansanvaltaa, 
oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien yleismaailmallisuutta 
ja jakamattomuutta ja ihmisarvon, tasa-
arvon ja yhteisvastuun kunnioittamista 
sekä Yhdistyneiden kansakuntien 
peruskirjan periaatteiden ja 
kansainvälisen oikeuden noudattamista. 
Kansainvälisiä suhteita koskevalla 
yhteistyöllä olisi edistettävä kehitysmaiden 
kestävää taloudellista, sosiaalista ja 
ekologista kehitystä ja pyrittävä 
saavuttamaan köyhyyden poistamista 
koskeva ensisijainen tavoite. 

Or. en

Tarkistus 8
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionin 
kauppapolitiikalla olisi edistettävä 
maailmanlaajuisesti köyhyyden 
vähentämistä kohentamalla työoloja, 
työsuojelua ja terveyssuojelua sekä 
perusoikeuksien toteutumista. 

Or. de

Tarkistus 9
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Euroopan unionissa olisi taattava 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien kolmansista maista peräisin 
olevien työntekijöiden oikeudet. Sama 
pätee unionin työntekijöihin, jotka 
tarjoavat palveluja kolmansissa maissa. 
Olisi pyrittävä noudattamaan muun 
muassa seuraavia: ILO:n 
yleissopimukset, työehtosopimukset, 
yhdenvertainen kohtelu, työterveys ja 
-turvallisuus sekä 
ammattiyhdistystoimintaan liittyvät 
oikeudet. 

Or. de

Tarkistus 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan unioni ei saisi painostaa 
kolmansia maita julkisten palvelujen 
yksityistämiseen. Joka tason 
viranomaisten olisi voitava päättää itse, 
haluavatko ne tarjota julkiset palvelut itse 
ja missä laajuudessa.

Or. en

Tarkistus 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkisia hankintasopimuksia ei saisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan, 
ihmiskauppaan ja lapsityövoiman 
hyväksikäyttöön ja jotka eivät noudata 
direktiivin 2004/18/EY mukaisesti unionin 
sosiaali-, työ- ja ympäristölainsäädäntöä 
taikka sosiaali-, työ- ja ympäristöalaa 
koskevaa kansainvälistä oikeutta. 

Or. en

Tarkistus 12
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Poissulkeminen ei saisi perustua 
siihen, että kolmansissa maissa on 
asetettu kestävän kehityksen mukaisia 
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tavoitteita. Tällaisten tavoitteiden 
saavuttamista olisi edistettävä.

Or. de

Tarkistus 13
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen tai 
jos EU:n elintärkeät taloudelliset edut 
vaarantuvat esimerkiksi jollain tietyllä 
teollisuuden alalla. Komissio harkitsee 
vastaavasti tavaroiden ja/tai palvelujen 
markkinoille pääsyn rajoittamista, jos 
ammattiyhdistysten oikeuksia ja 
kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuna 
keskeiset työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa 
koskevat kansainväliset yleissopimukset, 
kuten ILO:n yleissopimus nro 94, on 
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loukattu räikeästi. 

Or. en

Tarkistus 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen. 
Komissio harkitsee vastaavasti tavaroiden 
ja/tai palvelujen markkinoille pääsyn 
rajoittamista, jos työntekijöiden 
perusoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta, 
mukaan luettuna keskeiset työ-, sosiaali-
ja ympäristöalaa koskevat kansainväliset 
yleissopimukset, kuten ILO:n 
yleissopimus nro 94, sekä asianomaisen 
maan omaa näitä aloja koskevaa 
lainsäädäntöä on loukattu vakavasti ja 
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toistuvasti. 

Or. en

Tarkistus 15
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komission olisi 
tutkittava, missä määrin kyseisen maan 
julkisia hankintoja koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(16) Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komission olisi 
tutkittava, missä määrin kyseisen maan 
julkisia hankintoja koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä 
taikka vaarantavat unionin taloudelliset 
edut esimerkiksi jollain tietyllä 
teollisuuden alalla.

Or. en

Tarkistus 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Syrjiväksi käytännöksi ei saisi 
katsoa sitä, että kolmannen maan 
työpaikoilla noudatetaan maan omaa 
sosiaali-, työ- ja ympäristölainsäädäntöä 
ja keskeisiä kansainvälisiä 
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yleissopimuksia, kuten työlausekkeita 
välikirjoissa, joissa julkinen 
viranomainen on sopimuspuolena, 
koskevaa ILO:n yleissopimusta nro 94. 

Or. en

Tarkistus 17
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Kolmansien maiden markkinoille 
pääsyä rajoittavat toimenpiteet eivät saisi 
aiheuttaa kohtuuttomia kielteisiä 
vaikutuksia asianomaisen maan – ja 
etenkään kehitysmaan – sosiaaliseen 
tilanteeseen ja työllisyystilanteeseen.

Or. en

Tarkistus 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida 
tarjoajien selityksiä, kun on kyse 
tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 
sitoumuksien piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, on 
asianmukaista lisätä avoimuutta 
poikkeuksellisten alhaisten tarjousten 

(19) Koska hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida 
tarjoajien selityksiä, kun on kyse 
tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 
sitoumuksien piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, on 
asianmukaista lisätä avoimuutta 
poikkeuksellisten alhaisten tarjousten 
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käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintoja koskevan direktiivin 
79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi 
olisi säädettävä, että hankintaviranomaiset 
ja hankintayksiköt, jotka aikovat hyväksyä 
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi 
ilmoitettava tästä kirjallisesti muille 
tarjoajille perustellen, minkä vuoksi 
perittävät hinnat tai kustannukset ovat 
poikkeukselliset alhaisia. Tällä tavoin 
nämä tarjoajat voivat auttaa arvioimaan 
tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja 
toteuttamaan hankintasopimuksen 
kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin 
ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla 
tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä 
EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintoja koskevan direktiivin 
79 artiklassa annettujen sääntöjen lisäksi 
olisi säädettävä, että hankintaviranomaiset 
ja hankintayksiköt, jotka aikovat hyväksyä 
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, olisi 
ilmoitettava tästä kirjallisesti muille 
tarjoajille perustellen, minkä vuoksi 
perittävät hinnat tai kustannukset ovat 
poikkeukselliset alhaisia. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä työ-, sosiaali-
ja ympäristöalaa koskevan kansainvälisen 
oikeuden noudattamiseen, mukaan 
luettuina keskeiset kansainväliset 
yleissopimukset, kuten ILO:n 
yleissopimus nro 94. Tällä tavoin nämä 
tarjoajat voivat auttaa arvioimaan 
tarkemmin, kykeneekö valittu tarjoaja 
toteuttamaan hankintasopimuksen 
kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin 
ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla 
tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä 
EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 19
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jos komissiolla on käytettävissään 
olevien tietojen perusteella syytä uskoa, 
että kolmas maa on omaksunut rajoittavan 
hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä, 
sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää 
tutkimus. Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa hankintakäytäntöä, komission 
olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään 

(21) Jos komissiolla on käytettävissään 
olevien tietojen perusteella syytä uskoa, 
että kolmas maa on omaksunut rajoittavan 
hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä 
tai että se loukkaa edelleen työntekijöiden 
perusoikeuksia tai työ-, sosiaali- ja 
ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä 
oikeutta, mukaan luettuina asiaa koskevat 
kansainväliset yleissopimukset, kuten 
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neuvotteluihin, joiden tavoitteena on 
parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden 
ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

ILO:n yleissopimus nro 94, komissiolla
olisi oltava mahdollisuus käynnistää 
tutkimus. Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa hankintakäytäntöä tai 
syyllistytään edellä mainittuihin 
loukkauksiin, komission olisi pyydettävä 
kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin, 
joiden tavoitteena on parantaa talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

Or. en

Tarkistus 20
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 
kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollinen poissulkeminen 
julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 
Euroopan unionissa, tai niissä voidaan 
määrätä sellaisia tarjouksia koskeva 
pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 
toimenpiteiden kiertäminen, voi olla 
tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan 
unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, 
jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita 
liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi 
suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
nähden, joihin ne kohdistuvat.

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 
kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollinen poissulkeminen 
julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 
Euroopan unionissa, tai niissä voidaan
määrätä sellaisia tarjouksia koskeva 
pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 
toimenpiteiden kiertäminen, voi olla 
tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan 
unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, 
jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita 
liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi 
suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
nähden, joihin ne kohdistuvat. 
Toimenpiteissä olisi erityisesti otettava 
huomioon mahdolliset kielteiset 



PE510.504v01-00 12/23 AM\933929FI.doc

FI

vaikutukset asianomaisen maan – ja 
etenkin kehitysmaan – sosiaaliseen 
tilanteeseen, työllisyystilanteeseen ja 
ympäristön tilaan.

Or. en

Tarkistus 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

(24) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen, mukaan luettuina 
sosiaalista ja ekologista kestävyyttä 
koskevat ominaispiirteet, ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 22
Birgit Sippel, Françoise Castex
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällä asetuksella ei rajoiteta 
kansallisten viranomaisten eikä alue- ja 
paikallisviranomaisten laajaa 
harkintavaltaa niiden tarjotessa, tilatessa 
ja järjestäessä yleistä, muuta kuin 
taloudellista, etua koskevia palveluja 
pöytäkirjan nro 26 mukaisesti. Tämä 
pätee myös kaikessa politiikassa, jota 
unioni soveltaa kolmansiin maihin.

Or. en

Tarkistus 23
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisen hankintasopimuksen 
tekomenettelyssä olisi myös otettava 
huomioon kestävää kehitystä koskevat 
perusteet sekä ympäristöpoliittiset ja 
sosiaaliset perusteet, joilla parannetaan 
työoloja ja edistetään työterveyttä ja 
-turvallisuutta sekä yhdenvertaista 
kohtelua. Tällaisten perusteiden 
soveltamista olisi edistettävä eikä niitä 
saisi missään tapauksessa katsoa syyksi 
poissulkemiseen.

Or. de

Tarkistus 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien 
tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. Niiden on hyväksyttävä 
omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, 
että tarjouksia ei voida sulkea pois 1 
kohdan nojalla. Hankintaviranomainen voi 
milloin tahansa menettelyn aikana pyytää 
tarjoajaa toimittamaan kaikki vaaditut 
asiakirjat tai osan niistä, jos tämä vaikuttaa 
tarpeelliselta menettelyn asianmukaisen 
kulun varmistamiseksi. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja 
palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien 
tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. Lisäksi on otettava 
huomioon perusteet, jotka liittyvät 
työntekijöiden perusoikeuksiin ja työ-, 
sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaan 
kansainväliseen oikeuteen, mukaan 
luettuina keskeiset kansainväliset 
yleissopimukset, kuten ILO:n 
yleissopimus nro 94. Niiden on 
hyväksyttävä omat lausunnot alustavana 
näyttönä siitä, että tarjouksia ei voida 
sulkea pois 1 kohdan nojalla. 
Hankintaviranomainen voi milloin tahansa 
menettelyn aikana pyytää tarjoajaa 
toimittamaan kaikki vaaditut asiakirjat tai 
osan niistä, jos tämä vaikuttaa tarpeelliselta 
menettelyn asianmukaisen kulun 
varmistamiseksi. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja 
palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 25
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tärkeimmät syyt tavaroiden ja/tai 
palvelujen pois sulkemiselle.
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Or. en

Tarkistus 26
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 
ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta.

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 
ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta, etenkin jos 
rajoittavat toimenpiteet vahingoittavat 
EU:n taloudellisia etuja esimerkiksi 
teollisuuden alalla.

Or. en

Tarkistus 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kun on näyttöä siitä, että tiettyjen 
tavaroiden ja/tai palvelujen yhteydessä 
loukataan vakavasti ja toistuvasti 
työntekijöiden perusoikeuksia sekä työ-, 
sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa 
kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina 
keskeiset kansainväliset yleissopimukset, 
kuten ILO:n yleissopimus nro 94. 

Or. en
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Tarkistus 28
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisen hankintasopimuksen 
tekomenettelyssä on otettava huomioon 
ympäristö- ja sosiaalipoliittiset seikat. 
Sovellettavina valintaperusteina on 
edistettävä erityisesti työsuojelua ja 
-terveyttä, työoloja ja hyvää työtä koskevia 
vähimmäissääntöjä sekä 
työehtosopimusten noudattamista. 
Valintaperusteena ei saa soveltaa halvinta 
hintaa, vaan kestävyyden kannalta 
parasta tarjousta, ja palvelujen laatu on 
varmistettava.

Or. de

Tarkistus 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja 
toistuvaan syrjimiseen johtavaksi 
rajoittavaksi hankintakäytännöksi ei saisi 
katsoa sitä, että kolmannen maan 
työpaikoilla noudatetaan maan omaa 
sosiaali-, työ- ja ympäristölainsäädäntöä 
ja keskeisiä kansainvälisiä 
yleissopimuksia, kuten työlausekkeita 
välikirjoissa, joissa julkinen 
viranomainen on sopimuspuolena, 
koskevaa ILO:n yleissopimusta nro 94. 

Or. en
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Tarkistus 30
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Kun komissio arvioi, onko näyttöä 
siitä, että loukataan vakavasti ja 
toistuvasti työntekijöiden perusoikeuksia 
sekä työ-, sosiaali- ja ympäristöalaa 
koskevaa kansainvälistä oikeutta, mukaan 
luettuina keskeiset kansainväliset 
yleissopimukset, kuten ILO:n 
yleissopimus nro 94, se ottaa huomioon 
seuraavaa: 
a) missä määrin asianomaisen maan 
lainsäädännössä ja käytännöissä 
varmistetaan, että kunnioitetaan 
työntekijöiden perusoikeuksia ja 
noudatetaan työ-, sosiaali- ja 
ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä 
oikeutta, mukaan luettuina keskeiset 
kansainväliset yleissopimukset, kuten 
ILO:n yleissopimus nro 94; 
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
hyväksyvät asianomaisten tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä sosiaalista 
polkumyyntiä.

Or. en

Tarkistus 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos hankintaviranomainen tai Jos hankintaviranomainen tai 
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hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan 
mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan 
selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 
palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia.

hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan 
mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan 
selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 
palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia. Tällöin on viitattava erityisesti 
työntekijöiden perusoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä työ-, sosiaali- ja 
ympäristöalaa koskevan kansainvälisen 
oikeuden noudattamiseen, mukaan 
luettuina keskeiset kansainväliset 
yleissopimukset, kuten ILO:n 
yleissopimus nro 94, jotta voidaan välttää 
sosiaalista, ekologista ja verotuksellista 
polkumyyntiä.

Or. en

Tarkistus 32
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Myös epätavallisen halvoissa tarjouksissa 
on noudatettava erityisesti työsuojelua ja 
-terveyttä ja työoloja koskevia määräyksiä 
sekä työehtosopimuksia. 

Or. de
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Tarkistus 33
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ei aseta seuraamuksia 
kolmansille maille, jotka asettavat 
sopimuksentekoperusteissaan kestävää 
kehitystä koskevia tavoitteita; tällaisia 
toimenpiteitä on syytä pikemminkin 
edistää.

Or. de

Tarkistus 34
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että 
kolmas maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, komissio pyytää, jos 
se katsoo sen olevan EU:n edun mukaista, 
kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin 
sen varmistamiseksi, että unionin toimijat, 
tavarat ja palvelut voivat osallistua 
kyseisessä maassa julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyihin 
sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole 
epäedullisempia kuin kyseisen maan 
kansallisille talouden toimijoille, tavaroille 
ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja 
myös avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että 
kolmas maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai loukkaa 
työntekijöiden perusoikeuksia ja työ-, 
sosiaali- ja ympäristöalaa koskevaa 
kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina 
keskeiset kansainväliset yleissopimukset, 
kuten ILO:n yleissopimus nro 94, 
komissio pyytää, jos se katsoo sen olevan 
EU:n edun mukaista, kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin sen 
varmistamiseksi, että unionin toimijat, 
tavarat ja palvelut voivat osallistua 
kyseisessä maassa julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyihin 
sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole 
epäedullisempia kuin kyseisen maan 
kansallisille talouden toimijoille, tavaroille 
ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja 
myös avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 35
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio voi myös päättää 
neuvottelut, jos asianomainen maa 
kunnioittaa työntekijöiden perusoikeuksia 
ja noudattaa työ-, sosiaali- ja 
ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä 
oikeutta, mukaan luettuina keskeiset 
kansainväliset yleissopimukset, kuten 
ILO:n yleissopimus nro 94.

Or. en

Tarkistus 36
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta tai että 
työntekijöiden perusoikeuksia ei ole 
kunnioitettu tai että työ-, sosiaali- ja 
ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä 
oikeutta, mukaan luettuina keskeiset 
kansainväliset yleissopimukset, kuten 
ILO:n yleissopimus nro 94, ei ole 
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täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

noudatettu 6 artiklassa tarkoitetussa 
merkityksessä, komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 37
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten tarjousten poissulkeminen, 
joiden kokonaisarvosta yli 50 prosenttia 
muodostuu sitoumusten piiriin 
kuulumattomista tavaroista tai palveluista, 
jotka ovat peräisin rajoittavan 
hankintakäytännön omaksuneesta tai 
rajoittavaa hankintakäytäntöä ylläpitävästä 
maasta; ja/tai

a) sellaisten tarjousten poissulkeminen, 
joiden kokonaisarvosta yli 50 prosenttia 
muodostuu sitoumusten piiriin 
kuulumattomista tavaroista tai palveluista, 
jotka ovat peräisin rajoittavan 
hankintakäytännön omaksuneesta tai 
rajoittavaa hankintakäytäntöä ylläpitävästä 
ja/tai työntekijöiden perusoikeuksia 
kunnioittamattomasta tai työ-, sosiaali- ja 
ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä 
oikeutta, mukaan luettuina keskeiset 
kansainväliset yleissopimukset, kuten 
ILO:n yleissopimus nro 94, 
noudattamattomasta maasta; ja/tai

Or. en

Tarkistus 38
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) pakollisen hintarangaistuksen 
määrääminen siitä osasta tarjousta, joka 
koostuu rajoittavan hankintakäytännön 
omaksuneesta tai rajoittavaa 
hankintakäytäntöä ylläpitävästä maasta 
peräisin olevista tavaroista tai palveluista.

b) pakollisen hintarangaistuksen 
määrääminen siitä osasta tarjousta, joka 
koostuu rajoittavan hankintakäytännön 
omaksuneesta tai rajoittavaa 
hankintakäytäntöä ylläpitävästä ja/tai 
työntekijöiden perusoikeuksia 
kunnioittamattomasta tai työ-, sosiaali- ja 
ympäristöalaa koskevaa kansainvälistä 
oikeutta, mukaan luettuina keskeiset 
kansainväliset yleissopimukset, kuten 
ILO:n yleissopimus nro 94, 
noudattamattomasta maasta peräisin 
olevista tavaroista tai palveluista;

Or. en

Tarkistus 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kolmansien maiden markkinoille 
pääsyä rajoittavien toimenpiteiden on 
oltava oikeasuhteisia eivätkä ne saa 
aiheuttaa kohtuuttomia kielteisiä 
vaikutuksia asianomaiselle maalle, vaan 
ne on räätälöitävä paikallisen sosiaalisen 
tilanteen ja työllisyystilanteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 40
Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) saatavilla ei ole unionista peräisin olevia 
ja/tai sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita 
tai palveluja, jotka täyttäisivät 
hankintayksikön vaatimukset; tai

a) saatavilla ei ole unionista peräisin olevia 
ja/tai sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita 
tai palveluja, jotka täyttäisivät 
hankintayksikön vaatimukset, mukaan 
luettuina ekologista ja sosiaalista 
kestävyyttä koskevat perusteet; tai

Or. en


