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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella direktiiviksi julkisista hankinnoista on ratkaiseva asema 
"Eurooppa 2020" älykkään, kestävän ja osallistavan kasvua strategiassa [COM(2010)2020]. 
Julkisilla hankinnoilla on määrä vahvistaa työllisyyden korkeaa tasoa ja edistää muiden 
tavoitteiden saavuttamista, ennen kaikkea ympäristö- ja sosiaalipolitiikan alalla.
Ehdotuksella komissio haluaisi "tehostaa julkisten varojen käyttöä – – kustannushyötysuhteen 
kannalta", toisaalta se haluaisi "luoda edellytykset sille, että hankkijat voivat käyttää julkisia 
hankintoja paremmin yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Näitä tavoitteita 
ovat ympäristönsuojelu, – – työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä 
parhaiden mahdollisten edellytysten varmistaminen korkealuokkaisten sosiaalipalvelujen 
tarjoamiselle". Tämä on kiitettävä lähestymistapa. Komission ehdotukset eivät kuitenkaan 
mene riittävän pitkälle, eivätkä ne ole tarpeeksi sitovia varsinkaan sosiaalisen kestävyyden 
alalla.
Euroopan unionissa julkinen sektori käyttää noin 18 prosenttia BKT:sta julkisiin toimitus-, 
rakennus- ja palvelusopimuksiin, eli hankintoja koskevien säännösten uudistus on ratkaiseva 
vipu yhteiskunnan kestävän kehityksen lisäämisessä. Koska kyse on julkisista varoista, vastuu 
sijoittaa ne lyhyen aikavälin tavoitteiden sijasta yhteiskuntaan pitkän aikavälin investointina 
on erityisen suuri.

Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan laaja-alaista lähestymistapaa. Siinä yhteydessä 
erityisen tärkeitä ovat seuraavat seikat:

– Edullisimpia kustannuksia koskeva peruste on poistettava kokonaan. "Taloudellisesti 
edullisinta tarjousta" koskeva peruste on niin joustava, että myös tarjouksen hinta voidaan 
ottaa sen puitteissa huomioon. Jotta tulee selväksi mitä "taloudellisesti edullisimmalla 
tarjouksella" tarkoitetaan, sen pitäisi olla "taloudellisesti edullisin ja kestävin" tarjous.

– Sovellettavia työ- ja sosiaalinormeja pitäisi käsitellä johdanto-osan kappaleiden lisäksi 
myös artikloissa. Kaikkia säännöksiä, joita työpaikalla sovelletaan ja joista on säädetty 
kansainvälisissä sopimuksissa ja EU:n lainsäädännössä mutta myös kansallisessa 
lainsäädännössä, välitystuomioissa tai työehtosopimuksissa, on sovellettava – myös rajat 
ylittävissä tilanteissa.

– Lisäksi hankintayksikölle on annettava myös mahdollisuus sisällyttää teknisiin eritelmiin tai 
sopimuksen tekemisen perusteisiin muita sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi työolojen luominen 
epäedullisessa asemassa oleville ryhmille, tasa-arvo, jatkokoulutustoimiin osallistuminen tai 
reilu kauppa. Jo menettelyn alussa on voitava arvioida, voiko tarjoaja täyttää myös kyseiset 
perusteet. Niihin pitäisi sisällyttää myös ulkoiset sosiaaliset kustannukset, jotka liittyvät 
sopimuksen kohteeseen.

– Erityisen alhaisissa tarjouksissa perusteita on tiukennettava niin, että kun tarjous on joko 
25 prosenttia jätettyjen tarjousten keskiarvon alapuolella tai 10 prosenttia alhaisempi kuin 
seuraavaksi alhaisin tarjous, tietyt tekijät on selvitettävä.
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– Komission ehdotuksen alihankintoja koskevat säännökset eivät mene riittävän pitkälle. 
Tarjoajan on tarjouksessaan käsiteltävä alihankkijoita mutta sen on myös nimettävä ja 
yksilöitävä ne esittämällä yhteystiedot ja oikeudellinen edustaja.
Lisäksi voittanut tarjoaja ja kaikki alihankkijat on voitava saattaa vastuuseen siinä 
tapauksessa, että sosiaali- ja työlainsäädäntöä, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä työehtoja 
koskevia säännöksiä ei noudateta.

– Sosiaalipalveluja koskevan uuden luvun on määrä tarjota entistä parempi henkilöpalvelujen 
laatusuoja. Sen takia tiettyjen laatuperusteiden käytön on oltava sitovaa. Julkisia hankintoja 
koskevia sopimuksia ei saa missään tapauksessa tehdä pelkästään edullisimman hinnan 
perusteella. Lisäksi on täydennettävä luku hylkäämisperusteita, alihankintoja ja työpaikalla 
voimassa olevia työ- ja sosiaalinormeja koskevista määräyksistä.

– Asianmukaista täytäntöönpanoa varten on tärkeää täydentää hallinnointia koskevaa 
IV lukua. Toimeksisaajat, joilla on havaittu merkittäviä ja jatkuvia puutteita toimeksiantojen 
toteutuksessa, olisi kirjattava rekisteriin, jota julkisten toimeksisaajien on voitava tarkastella 
ja jota on pidettävä hylkäämisperusteena. Sopimusten tekemistä koskevien säännösten 
soveltamisen valvonta, erityisesti työpaikalla voimassa olevien työ- ja sosiaalinormien 
valvonta, pitäisi myös taata julkisesta valvonnasta vastaavan viranomaisen toimesta.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan 
unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset. Tällä direktiivillä edistetään 
kyseisten tavoitteiden saavuttamista siten, 
että sillä tuetaan kestäviä julkisia 
hankintoja, sosiaalisten perusteiden 
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sisällyttämistä hankintamenettelyn 
kaikkiin vaiheisiin ja sillä kannustetaan 
noudattamaan sosiaalisia olosuhteita ja 
työehtoja, työterveyttä ja -turvallisuutta, 
sosiaaliturvaa ja työoloja koskevia 
velvoitteita, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu
Viittaus horisontaaliseen sosiaalilausekkeeseen, joka on Lissabonin sopimuksen uutuus, on 
olennaisen tärkeää kestäville hankinnoille ja horisontaalisten sosiaaliperusteiden 
sisällyttämiselle koko hankintamenettelyyn.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita noudattamasta ILO:n 
yleissopimusta nro 94, joka koskee 
työlausekkeita välikirjoissa ja tukee 
työlausekkeiden sisällyttämistä julkisiin 
hankintoihin.

Or. en

Perustelu
ILO:n yleissopimuksessa nro 94 määrätään, että hankintasopimusten on sisällettävä 
työlausekkeita, joilla varmistetaan yhdenvertainen kohtelu paikallisten työntekijöiden kanssa. 
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Jäsenvaltioita, jotka ovat ratifioineet kyseisen yleissopimuksen, ei saa estää noudattamasta 
sen määräyksiä. Tämä selvennys on erityisen tärkeä ajatellen tuomioistuimen tuomiota 
asiassa C-346/06 (Rüffert).

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Tällä direktiivillä varmistetaan, että 
noudatetaan direktiiviä 2001/23/EY 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä, jotta 
voidaan varmistaa tasavertaista kilpailua
koskevien sääntöjen noudattaminen ja 
työntekijöiden suojelu yrityksen 
luovutuksen yhteydessä.

Or. en

Perustelu
Jos viranomainen teettää yksityisellä sektorilla toiminnan, jonka se on aikaisemmin itse 
suorittanut, kyseessä voi olla yritysten luovutuksesta annetussa direktiivissä tarkoitettu 
luovutus. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan yritysten luovutuksesta annettua direktiiviä, 
jossa annetaan tarkoituksenmukaiset tiedot ja neuvottelumenettelyt ja jossa kielletään 
olemassa olevien työolosuhteiden muutokset, irtisanomiset mukaan luettuna.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Hankintaviranomaiset voivat pitkälti 
itse päättää miten paljon ne käyttävät 
teknisiä eritelmiä ja hankintasopimuksen 
tekoperusteita saavuttaakseen 
tavoitteensa, mukaan luettuna kestävän 
kehityksen tavoitteet. Edellyttäen, että 
yhteyttä sopimuksen kohteeseen koskeva 
sääntö on täytetty, tällä direktiivillä ei ole 
tarkoitus rajoittaa entisestään aiheita, 
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joita hankintaviranomainen voi käsitellä 
teknisissä eritelmissä tai 
hankintasopimuksen tekoperusteissa.

Or. en

Perustelu
Julkisia hankintoja koskevilla säännöillä on pyrittävä kestävään kehitykseen. Niinpä 
viranomaisilla pitäisi olla paljon harkintavaltaa, joka koskee kestävän kehityksen perusteiden 
sisällyttämistä teknisiin eritelmiin ja hankintasopimuksen tekoperusteisiin edellyttäen, että 
niillä on yhteys sopimuksen kohteeseen (mitä vaaditaan julkisia hankintoja koskevassa EU:n 
oikeuskäytännössä).

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 e) Tekniset eritelmät, 
hankintasopimuksen tekoperusteet ja 
sopimuksen toteuttamisen ehdot on 
erotettu toisistaan sen mukaan, mikä 
niiden rooli hankintaprosessissa on, eikä 
niiden sisällön mukaan. Teknisillä 
eritelmillä hankintaviranomainen 
määrittelee ehdottomat vaatimukset. 
Hankintasopimuksen tekoperusteet sen 
sijaan antavat hankintaviranomaiselle 
mahdollisuuden vertailla eri perusteiden 
yhdistelmien suhteellisia etuja. 
Sopimuksen toteuttamista koskevat 
lausekkeet taas ilmaisevat sen, miten 
sopimus on toteutettava.

Or. en

Perustelu
Teknisten eritelmien, hankintasopimuksen tekoperusteiden ja sopimuksen toteuttamista 
koskevien lausekkeiden roolit on määriteltävä. Direktiivin tarkistus tarjoaa tilaisuuden 
selvittää se, että ne on erotettava toisistaan muodon eikä sisällön perusteella. Se avaa 
mahdollisuuden sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteet jo teknisiin eritelmiin. Kun tekniset 
eritelmät, hankintasopimuksen tekoperusteet ja sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 
erotetaan toisistaan sisällön perusteella, siinä ei oteta riittävästi huomioon "yhteyttä 
sopimuksen kohteeseen" koskevaa sääntöä, jota sovelletaan kaikkiin kolmeen, eikä siinä 
kunnioiteta täysin hankintaviranomaisten harkintavaltaa määritellä ja päättää mitä ne 
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haluavat hankkia.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia varten
olisi luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 500 000 euron 
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden arvot 
alittavat tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita.
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. 
Luonteensa vuoksi niitä on yleensä vaikea 
sovittaa yhteen julkisiin hankintoihin 
sovellettavien sisämarkkinasääntöjen 
kanssa. Tämän takia viranomaisten pitäisi 
asettaa etusijalle muut tavat tarjota 
kyseisiä palveluja ja varmistaa tarjottujen 
sosiaalipalvelujen korkea laatu, jos ne 
kuitenkin päättävät soveltaa julkisia 
hankintamenettelyjä. Jotta kyseisten 
palvelujen laatua voitaisiin suojella 
entistä paremmin hankintasopimuksissa,
olisi luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 500 000 euron 
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden arvot 
alittavat tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita.
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla.
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten keskeinen rooli ja laaja 
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sosiaalipalvelujen laatukehyksessä.
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

harkintavalta yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamisessa, teettämisessä ja 
järjestämisessä on myös sen mukaista, 
mitä määrätään yleishyödyllisiä palveluja 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 26, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 36 artiklassa. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaiset soveltavat
palvelujen suorittajien valintaan erityisiä 
laadullisia perusteita, kuten niitä, jotka on 
vahvistettu Euroopan unionin neuvoston 
sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä, millä 
varmistetaan korkea laatu ja 
turvallisuuden taso, kohtuuhintaisuus, 
yhdenvertainen kohtelu sekä yleinen 
saatavuus ja käyttäjien oikeuksien 
edistäminen. Se merkitsee sitä, että 
sellaiset periaatteet kuin palvelujen laatu, 
jatkuvuus, saatavuus, käytettävyys ja 
kattavuus sekä demokraattinen valvonta 
ja vastuuvelvollisuus ovat erityisen 
tärkeitä. Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset 
voivat yhä vapaasti tarjota näitä palveluja 
itse, mukaan luettuna vertikaalinen itse 
toteutettu tarjonta tai horisontaalinen 
kuntien välinen (julkisen sektorin 
sisäinen) yhteistyö, tai järjestää 
sosiaalipalvelut muulla tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita. Unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan, ottaen 
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huomioon erityisesti tuomio asiassa C-
70/95 (Sodemare), hankintaviranomaisille 
voidaan sallia sopimusten varaaminen 
voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jos 
tällaisesta rajoituksesta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä ja se on 
EU:n lainsäädännön mukainen, mikäli se 
on tarpeen ja oikeasuhteista kansallisen 
hyvinvointijärjestelmän tiettyjen 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Niiden perusperiaatteiden noudattaminen, joilla varmistetaan sosiaalipalvelujen korkea 
laatu, pitäisi olla sitovaa. On korostettava jäsenvaltioiden tai viranomaisten laajaa 
harkintavaltaa julkisten palvelujen tarjoamisessa. On tehtävä selväksi, että muitakin tapoja 
tarjota kyseisiä palveluja, jotka eivät edellytä julkisia hankintamenettelyjä (eli itse toteutettu 
tarjonta tai horisontaalinen kuntien välinen yhteistyö tai erityiset kansalliset järjestelmät
kuten "sozialrechtliches Dreiecksverhältnis" Saksassa), on myös olemassa, ja ne ovat EU:n 
lainsäädännön mukaisia. Viittaus unionin tuomioistuimen tuomioon asiassa C-70/95 
(Sodemare) on tärkeä, kun käsitellään sopimusten varaamista voittoa tavoittelemattomille 
järjestöille.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintaviranomaiset 

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
ja muihin elinkaaren ominaisuuksiin
liittyviä tekijöitä. Niinpä 
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asettavat hankintasopimuksen 
tekoperusteiksi joko 
”kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen” tai ”alhaisimmat 
kustannukset”, ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

hankintaviranomaisten olisi annettava 
hankintasopimuksen tekoperusteet, joiden 
perusteella voidaan arvioida
hankintaviranomaisen suhtautumista 
kestävään kehitykseen.
Hankintaviranomaiset voivat myös 
vapaasti asettaa riittävät kestävää kehitystä 
ja laatua koskevat perusteet teknisten 
eritelmien tai hankintasopimuksen 
toteuttamisehtojen avulla.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jos hankintaviranomaiset päättävät 
tehdä hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

(38) Hankintaviranomaisten on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi ottaen huomioon kestävää 
kehitystä koskevat kysymykset. Nämä 
perusteet on määritettävä 
hankintasopimuksen kohteen mukaisesti 
siten, että niillä voidaan arvioida kunkin 
tarjouksen suoritustaso suhteessa teknisissä 
eritelmissä määritettyyn 
hankintasopimuksen kohteeseen sekä 
kunkin tarjouksen hinta-laatusuhde. Valitut 
hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset
voivat määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että 
hankintaviranomaisten pitäisi määrittää 
kokonaistaloudellisesti edullisin ja 
kestävin tarjous käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
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eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY mukaisesti
siten, että niiden soveltamisella ei syrjitä 
suoraan tai välillisesti talouden toimijoita, 
jotka tulevat muista jäsenvaltioista tai 
sellaisista kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 

eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa elinkaaren ominaisuuksiin 
kuten tiettyyn tuotantoprosessiin, myös 
sosiaali- ja ympäristönäkökohtiin, tiettyyn 
palvelujen tarjontamuotoon,
toiminnallisiin tai suorituskykyä koskeviin 
vaatimuksiin, joilla pyritään 
minimoimaan tai maksimoimaan 
ympäristöön tai yhteiskuntaan 
kohdistuvia vaikutuksia, tai tiettyyn 
prosessiin, joka koskee jotain muuta 
tuotteen tai palvelun elinkaaren vaihetta, 
jos nämä liittyvät julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen kohteeseen. Yhteyttä 
sopimuksen kohteeseen koskevaa sääntöä 
pitäisi tulkita väljästi. Näin ollen, jotta
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus sisällyttää teknisiin 
eritelmiin ja hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin ominaisuuksia, jotka 
koskevat kyseiseen tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvan henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea esimerkiksi 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua, 
sukupuolten välistä tasapainoa 
(esimerkiksi samapalkkaisuus, työn ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen), 
työpaikalla tarjottavaa ammatillista 
koulutusta, käyttäjien osallisuutta ja 
kuulemista, kohtuuhintaisuutta, 
ihmisoikeuksia, eettistä kauppaa tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien (kuten 
pitkäaikaistyöttömät, romanit, 
maahanmuuttajat tai nuoret ja iäkkäät 
työntekijät) jäsenten parempaa 
integroitumista yhteiskuntaan, 
vammaiskäytön edellytykset mukaan 
luettuina. Valintaperusteet, joissa tällaiset 
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi joka 
tapauksessa rajattava koskemaan niitä 
ominaisuuksia, joista aiheutuu välittömiä 
seurauksia henkilöstön jäsenille heidän 
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sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät teknisinä eritelminä ja 
hankintasopimuksen tekoperusteina
kyseisen sopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointia, 
pätevyyttä ja kokemusta, koska nämä 
voivat vaikuttaa hankintasopimuksen 
toteuttamisen laatuun ja kestävyyteen ja 
näin ollen myös tarjouksen taloudelliseen 
arvoon. Hankintaviranomaiset voivat 
myös sisällyttää teknisiin eritelmiin tai 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin 
sosiaalisia näkökohtia, jotka koskevat 
suoraan elinkaareen liittyviä ulkoisia 
sosiaalikustannuksia, kuten tuotannon 
vaikutukset ympäristöön ja lähellä 
sijaitseviin yhteisöihin. 
Hankintaviranomaisten pitäisi sisällyttää 
teknisiin eritelmiin sosiaalisia olosuhteita 
ja työehtoja, työterveyttä ja -turvallisuutta, 
sosiaaliturvaa ja työoloja koskevia 
velvoitteita, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.
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Or. en

Perustelu
Jos viranomainen teettää yksityisellä sektorilla toiminnan, jonka se on aikaisemmin itse 
suorittanut, kyseessä voi olla yritysten luovutuksesta annetussa direktiivissä tarkoitettu 
luovutus. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan yritysten luovutuksesta annettua direktiiviä, 
jossa annetaan tarkoituksenmukaiset tiedot ja neuvottelumenettelyt ja jossa kielletään 
olemassa olevien työolojen muutokset, irtisanomiset mukaan luettuna.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. 
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintaviranomaisella olisi oltava oikeus 
hylätä tarjous. Hylkäämisen olisi oltava 
pakollista tapauksissa, joissa 
hankintaviranomainen on todennut, että 
poikkeuksellisen alhainen hinta johtuu 
unionin pakollisen sosiaali-, työ- tai
ympäristölainsäädännön tai 
kansainvälisen työoikeuden määräysten
noudattamatta jättämisestä.

(42) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. 
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintaviranomaisen olisi hylättävä
tarjous. Hylkäämisen olisi oltava pakollista 
tapauksissa, joissa hankintaviranomainen 
on todennut, että poikkeuksellisen alhainen 
hinta johtuu siitä, että on jätetty
noudattamatta unionin
ympäristölainsäädäntöä tai sosiaalisia 
olosuhteita ja työehtoja, työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa ja työoloja 
koskevia velvoitteita, jotka annetaan EU:n 
ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
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sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään. Riittävän 
suojelutason takaamiseksi 
hankintaviranomaisten olisi annettava 
sopimuksen toteuttamista koskevissa 
lausekkeissa määräyksiä, jotka koskevat 
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sosiaalisiin olosuhteisiin ja työehtoihin, 
työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
sosiaaliturvaan ja työoloihin liittyviä 
velvoitteita, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen toteuttamisen aikana 
sovelletaan kansallisen tason ja unionin 
tason lakeja, asetuksia ja 
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa 
työehtojen ja työturvallisuuden alalla, 
edellyttäen, että kyseiset säännöt ja niiden 
soveltaminen ovat unionin oikeuden 
mukaisia. Palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY on 
vahvistettu vähimmäisedellytykset, joita 
vastaanottajamaan on noudatettava 
lähetettyjen työntekijöiden osalta rajat
ylittävissä tapauksissa, joissa jostakin 
jäsenvaltiosta olevat työntekijät 
suorittavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen toteuttamiseksi. Jos 
kansallisessa lainsäädännössä on tätä 
koskevia säännöksiä, näiden 
velvollisuuksien noudattamatta jättäminen 
voidaan katsoa talouden toimijan 

(44) Julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen toteuttamisen aikana 
sovelletaan kansallisen tason ja unionin 
tason lakeja, asetuksia ja 
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa 
paikassa, jossa työ, palvelu tai tavara 
toteutetaan, työehtojen ja 
työturvallisuuden alalla, mukaan luettuna 
rajat ylittävät tapaukset, joissa yhden 
jäsenvaltion työntekijät tarjoavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa. Jos 
kansallisessa lainsäädännössä on tätä 
koskevia säännöksiä, näiden 
velvollisuuksien noudattamatta jättäminen 
voidaan katsoa talouden toimijan 
vakavaksi virheeksi, joka voi johtaa 
kyseisen talouden toimijan sulkemiseen 
pois julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelystä.
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vakavaksi virheeksi, joka voi johtaa 
kyseisen talouden toimijan sulkemiseen 
pois julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelystä.

Or. en

Perustelu

Kaikkia työsuhdeturvaa ja työoloja koskevia määräyksiä on voitava soveltaa, mukaan 
luettuna kaikki työehtosopimukset, myös työntekijöiden lähettämisen tapauksessa. Unionin 
tuomioistuimen tuomio asiassa C-346/06 (Rüffert) on johtanut siihen, että direktiivin 
96/71/EY keskeiset normit tulkitaan enimmäisvaatimuksiksi soveltaen vain yleissitovia 
työehtosopimuksia ja vähimmäispalkkoja; on kuitenkin varmistettava, että kaikkia 
työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a) "elinkaaren ominaisuuksilla" 
tarkoitetaan tekijöitä, jotka liittyvät 
tuotteen tai rakennusurakan tai palvelun 
suorittamisen elinkaaren johonkin osaan 
tämän artiklan 22 kohdan määritelmän 
mukaisesti. Elinkaaren ominaisuudet 
voivat olla näkymättömiä ominaisuuksia, 
jotka sisältyvät tuotteeseen tuotannossa 
tai elinkaaren muussa kuin 
käyttövaiheessa tehtyjen valintojen 
tuloksena.

Or. en

Perustelu

"Elinkaaren ominaisuudet" ovat olennaisen tärkeitä kestävää kehitystä koskevien kysymysten 
mukaan ottamiselle viranomaisten toimesta. Ne pitäisi määritellä, jotta voidaan selvittää 
miten ne voidaan sisällyttää teknisiin eritelmiin ja hankintasopimuksen tekoperusteisiin.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
tai kilpailullista neuvottelumenettelyä
silloin, kun hankinta voi edellyttää 
yrityksen luovutusta.

Or. en

Perustelu

Jos viranomainen teettää yksityisellä sektorilla toiminnan, jonka se on aikaisemmin itse 
suorittanut, kyseessä voi olla yritysten luovutuksesta annetussa direktiivissä tarkoitettu 
luovutus. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan yritysten luovutuksesta annettua direktiiviä, 
jossa annetaan tarkoituksenmukaiset tiedot ja neuvottelumenettelyt ja jossa kielletään 
olemassa olevien työolosuhteiden muutokset, irtisanomiset mukaan luettuna.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kun kyseessä ovat työntekijöiden 
edustajien kuulemisvaatimukset 
tapauksissa, joissa asia koskee 
rakennusurakan tai palvelujen 
henkilöstöä.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tekniset eritelmät on esitettävä 
hankinta-asiakirjoissa. Teknisissä 
eritelmissä on määriteltävä 
rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta 

Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tekniset eritelmät on esitettävä 
hankinta-asiakirjoissa. Teknisissä 
eritelmissä on määriteltävä 
rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta 
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vaadittavat ominaisuudet. vaadittavat ominaisuudet, jotta voidaan 
saavuttaa hankintaviranomaisen 
tavoitteet, mukaan luettuna kestävän
kehityksen tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa.

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 a alakohdassa 
(uusi) tarkoitetun elinkaaren
ominaisuuksissa. 

Tämä voi käsittää seuraavat asiat:

Or. en

Perustelu
Sosiaaliset perusteet on sisällytettävä julkisen hankintaprosessin kaikkiin vaiheisiin. 
Viranomaisten pitäisi voida vaatia noudattamaan tiettyjä sosiaalisia perusteita jo teknisissä 
eritelmissä. Koska henkilöstön organisointi, pätevyys ja kokemus vaikuttavat merkittävästi 
työn tai palvelun laatuun ja kestävyyteen, tiettyjä tekijöitä pitäisi voida vaatia jo teknisissä 
eritelmissä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) sosiaaliset perusteet kuten se, että 
noudatetaan ihmisarvoisia työoloja, 
terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, 
työehtosopimusta, sukupuolten välistä 
tasapainoa (esimerkiksi samapalkkaisuus, 
työn ja yksityiselämän
yhteensovittaminen), sosiaalista 
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osallisuutta, mukaan luettuna 
vammaisten tai heikossa tai 
haavoittuvassa asemassa olevien 
työntekijöiden (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 
työllistymismahdollisuudet, työpaikalla 
tarjottava ammatillinen koulutus, 
käyttäjien osallisuus ja kuuleminen, 
kohtuuhintaisuus, ihmisoikeudet ja 
eettinen kauppa;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) sosiaaliset näkökohdat, jotka koskevat 
2 artiklan 22 kohdassa tarkoitettuun 
elinkaareen suoraan liittyviä ulkoisia 
sosiaalikustannuksia, kuten tuotannon 
vaikutukset ympäristöön ja lähellä 
sijaitseviin yhteisöihin;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) palvelusopimuksissa ja 
rakennusurakoiden suunnittelua 
koskevissa sopimuksissa sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus.
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Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla - 1 kohta - 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten olisi annettava
teknisissä eritelmissä osana tarjouksen 
ehdottomia vaatimuksia sosiaalisia 
olosuhteita ja työehtoja kuten työterveyttä 
ja -turvallisuutta, sosiaaliturvaa ja 
työoloja koskevat velvoitteet, jotka 
annetaan EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa ja 
sopimuksissa sekä liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan.

Or. en

Perustelu
Sosiaali- ja työsuhdeturvaa sekä työoloja koskevat velvoitteet olisi kirjattava teknisiin 
eritelmiin ehdottomina vaatimuksina, jotka on täytettävä jotta tarjoaja voidaan katsoa 
ehdokkaaksi.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina ympäristövaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella,
mukaan luettuina ympäristö- ja
sosiaalivaatimukset, edellyttäen että 
parametrit ovat riittävän tarkat, jotta 
tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
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hankintasopimuksen; hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen, mukaan luettuna 
1 kohdan mukaisesti vaatimukset, jotka 
liittyvät pyydettyjen 2 artiklan 
22 a kohdassa (uusi) tarkoitettujen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen elinkaaren ominaisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää
olla tekemättä hankintasopimusta 
parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa, jos ne ovat todenneet, ettei tarjous 
ole vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaisten on päätettävä
olla tekemättä hankintasopimusta 
parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa, jos ne ovat todenneet, ettei tarjous 
ole vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden mukainen tai ei täytä 
sosiaalisia olosuhteita ja työehtoja kuten 
työterveyttä ja -turvallisuutta, sosiaalista 
suojelua ja työoloja koskevia velvoitteita, 
jotka annetaan EU:n ja kansallisessa 
lainsäädännössä, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa ja
sopimuksissa sekä liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan, 
alihankintaketju mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimija on suljettava pois 2. Talouden toimija on suljettava pois 
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hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai
hankintaviranomaisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisia veroja tai
sosiaaliturvamaksuja.

hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa veroja,
sosiaaliturvamaksuja tai muita sosiaalisia 
olosuhteita ja työehtoja kuten työterveyttä 
ja -turvallisuutta, sosiaalista suojelua ja 
työoloja koskevia velvoitteita, jotka 
annetaan EU:n ja kansallisessa 
lainsäädännössä, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa ja 
sopimuksissa sekä liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan, 
kyseisiä velvoitteita sovelletaan myös rajat 
ylittävissä tapauksissa, joissa yhden 
jäsenvaltion työntekijät tarjoavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu
Sosiaaliturvaa ja työsuojelua koskevien säännösten noudattamatta jättämisen on oltava 
pakollinen poissulkemisperuste. Tämän säännöksen pitäisi sisältää myös kansalliset lait ja 
asetukset, välitystuomiot ja työehtosopimukset, joita sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu 
tai tavara toteutetaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Talouden toimijat (mukaan luettuna 
alihankkijat), jotka ovat 83 a artiklassa 
(uusi) tarkoitetussa noudattamatta 
jättämistä koskevassa virallisessa 
rekisterissä, on suljettava pois julkisista 
hankinnoista.

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten 
noudattaminen käsittää myös vastaavalla 
tavalla tapahtuvan noudattamisen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
Tämä poissulkemisperuste on siirrettävä pakollisiin poissulkemisperusteisiin ja sitä on 
täydennettävä.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
55 artiklan 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintaviranomaisen on suljettava 
pois julkisesta hankinnasta talouden 
toimija, jos jokin 1, 2, 2 a (uusi) kohdan 
ja 3 kohdan c tai d alakohdan ehdoista 
täyttyy talouden toimijan ehdottaman 
alihankkijan tapauksessa 71 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu
Sosiaaliturvaa ja työsuojelua koskevien säännösten noudattamatta jättämisen on oltava 
pakollinen poissulkemisperuste. Tämän säännöksen pitäisi sisältää myös kansalliset lait ja 
asetukset, välitystuomiot ja työehtosopimukset, joita sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu 
tai tavara toteutetaan.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 1, 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

Ehdokas, tarjoaja tai alihankkija, joka on 
jossakin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
tilanteista, voi esittää 
hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten ehdokkaan tai tarjoajan on 
esitettävä näyttö siitä, että se on korvannut 
kaikki rangaistavasta teosta tai virheestä 
aiheutuneet vahingot, selvittänyt tosiasiat 
ja olosuhteet kattavasti toimimalla 
aktiivisesti yhteistyössä 
tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut 
konkreettiset tekniset sekä organisaatioon 
ja itseensä liittyvät toimenpiteet, jotka ovat 
tarkoituksenmukaiset estämään uudet 
rangaistavat teot tai rikkomukset. 
Hankintaviranomaisten on arvioitava 
ehdokkaiden ja tarjoajien toteuttamat 
toimenpiteet ottaen huomioon rangaistavan 
teon tai rikkomuksen vakavuuden ja niihin 
liittyvät erityiset olosuhteet. Jos 
hankintaviranomainen pitää toimenpiteitä 
riittämättöminä, sen on perusteltava 
päätöksensä.

Tätä varten ehdokkaan, tarjoajan tai 
alihankkijan on esitettävä näyttö siitä, että 
se on korvannut kaikki rangaistavasta 
teosta tai virheestä aiheutuneet vahingot, 
selvittänyt tosiasiat ja olosuhteet kattavasti 
toimimalla aktiivisesti yhteistyössä 
tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut 
konkreettiset tekniset sekä organisaatioon 
ja itseensä liittyvät toimenpiteet, jotka ovat 
tarkoituksenmukaiset estämään uudet 
rangaistavat teot tai rikkomukset. 
Hankintaviranomaisten on arvioitava 
ehdokkaiden, tarjoajien tai alihankkijoiden
toteuttamat toimenpiteet ottaen huomioon 
rangaistavan teon tai rikkomuksen 
vakavuuden ja niihin liittyvät erityiset 
olosuhteet. Jos hankintaviranomainen pitää 
toimenpiteitä riittämättöminä, sen on 
perusteltava päätöksensä.

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kokemukseen kestävää kehitystä 
tukevasta ja sosiaalisesta toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. 
Kaikkien vaatimusten on liityttävä
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen
kilpailu.

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet sekä 
sosiaalista ja kestävää hankintaa koskevat 
valmiudet toteuttaa tehtävänä oleva 
hankintasopimus. Kaikki vaatimukset on 
yhdistettävä hankintasopimuksen 
kohteeseen ottaen huomioon tarve 
varmistaa oikeudenmukainen kilpailu.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että talouden toimijoilla on tarvittava 
henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi

Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että talouden toimijoilla on tarvittava 
henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
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asianmukaisia laatuvaatimuksia 
noudattaen. Hankintaviranomaiset voivat 
päätellä, etteivät talouden toimijat toteuta
hankintasopimusta asianmukaisia 
laatuvaatimuksia noudattaen, jos 
hankintaviranomainen toteaa, että 
toimijoilla on eturistiriitoja, jotka voivat 
vaikuttaa kielteisesti hankintasopimuksen 
toteuttamiseen.

varmistamiseksi asianmukaisia 
laatuvaatimuksia noudattaen ja, jos 
hankintaviranomainen niin pyytää, 
sopimuksen toteuttamista koskevien 
lausekkeiden mukaisesti sen mukaan mitä 
70 ja 71 artiklassa määritellään. 
Hankintaviranomaiset voivat päätellä, 
etteivät talouden toimijat varmista
hankintasopimuksen toteuttamista
asianmukaisia laatuvaatimuksia 
noudattaen, jos hankintaviranomainen 
toteaa, että toimijoilla on eturistiriitoja, 
jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu
Sanamuotoa on laajennettava, jotta voidaan ottaa huomioon mahdollisuus valvoa 
alihankkijoita. Artiklassa olisi selvitettävä myös se, että hankintaviranomaiset voivat käyttää 
valintavaihetta arvioidakseen toimeksisaajan kykyä täyttää sopimuksen toteuttamista koskevat 
vaatimukset.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun tarkastellaan kokemusta 
kestävää kehitystä tukevaa ja sosiaalista 
toimintaa koskevista perusteista, 
investoinnit osaamiseen ja koulutukseen 
sekä kokemus toimitusketjun hallinnasta 
voidaan ottaa huomioon.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijoiden teknisestä 
pätevyydestä voidaan antaa näyttö yhdellä 

3. Talouden toimijoiden teknisestä 
pätevyydestä voidaan antaa näyttö yhdellä 
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tai useammalla liitteessä XIV olevassa
2 osassa luetelluista tavoista 
rakennusurakoiden, tavarahankintojen tai 
palvelujen luonteen, määrän tai laajuuden 
ja käyttötarkoituksen mukaan.

tai useammalla liitteessä XIV olevassa 
2 osassa luetelluista tavoista 
rakennusurakoiden, tavarahankintojen tai 
palvelujen luonteen, määrän, laadun, 
kestävyyden tai laajuuden ja 
käyttötarkoituksen mukaan.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä yhtä
seuraavista julkisten hankintasopimusten 
tekoperusteista:

Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisten hankintasopimusten 
tekoperusteena kokonaistaloudellisesti 
edullisinta ja kestävintä tarjousta:

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,
b) alin hinta.

Or. en

Perustelu
Jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja komission perusteluosassa 
esittämät "yhteiskunnalliset tavoitteet", tarvitaan entistä kestävämpiä hankintamenettelyjä. 
Sen vuoksi on poistettava peruste, joka koskee alinta hintaa (se on nykyään jo käytäntönä 
joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Saksassa). Kokonaistaloudellisesti edullisimmasta 
tarjouksesta on tehtävä kokonaistaloudellisesti edullisin ja kestävin tarjous termin 
merkityksen täsmentämiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan
hankintaviranomaisen niin halutessa
arvioida ainoastaan hinnan perusteella
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Kustannukset on arvioitava 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Kokonaistaloudellisesti edullisin ja 
kestävin tarjous määritellään kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan. Näihin perusteisiin on 
kuuluttava hinnan tai kustannusten lisäksi 
(mukaan luettuna 67 artiklassa tarkoitetut 
elinkaarikustannukset) muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi siinä määrin, kun nämä perusteet 
on määritelty 4 kohdan mukaisesti ja ne 
koskevat tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 
näihin prosesseihin, ja ovat luonteenomaisia 

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 ja 22 a 
(uusi) kohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa tai elinkaaren ominaisuuksissa 
käytetty prosessi siinä määrin, kun nämä 
perusteet on määritelty 4 kohdan mukaisesti 
ja ne koskevat tekijöitä, jotka liittyvät 
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tälle tietylle tuotantoprosessille taikka 
kyseisten rakennusurakoiden, toimitusten 
tai palvelujen suorittamiselle.

suoraan näihin prosesseihin, ja ovat 
luonteenomaisia tälle tietylle 
tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

Or. en

Perustelu
Mahdollisuus ottaa huomioon sosiaaliset perusteet on mainittava nimenomaisesti.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sosiaaliset perusteet kuten se, että 
noudatetaan ihmisarvoisia työoloja, 
terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, 
työehtosopimusta, sukupuolten välistä 
tasapainoa (esimerkiksi samapalkkaisuus, 
työn ja yksityiselämän
yhteensovittaminen), sosiaalista 
osallisuutta, mukaan luettuna 
vammaisten tai heikossa tai 
haavoittuvassa asemassa olevien 
työntekijöiden (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 
työllistymismahdollisuudet, työpaikalla 
tarjottavaa ammatillista koulutusta, 
käyttäjien osallisuutta ja kuulemista, 
kohtuuhintaisuutta, ihmisoikeuksia ja 
eettistä kauppaa;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
tietyntyyppiset hankintasopimukset on 
tehtävä 1 kohdan a alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitetun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saa antaa hankintaviranomaiselle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
on varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet on 
yhdistettävä sopimuksen kohteeseen (se ei 
sulje pois tuotteiden tai palvelujen 
näkymättömiä ominaisuuksia, kuten 
22 a kohdassa (uusi) tarkoitetut 
elinkaaren ominaisuudet. Niillä on 
varmistettava todellisen ja 
oikeudenmukaisen kilpailun mahdollisuus 
ja niihin on liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen. 
Hankintaviranomaisten on tarjoajien 
toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

Or. en

Perustelu
Jotta voidaan täsmentää kestävyysperusteiden, kuten sosiaalisten näkökohtien, sopimuksen 
tekoperusteisiin sisällyttämisen ehdot, yhteys sopimuksen kohdetta koskeviin perusteisiin 
pitäisi lisätä tähän kohtaan. Se ei sulje pois niin kutsuttuja "näkymättömiä" ominaisuuksia.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisessa tapauksessa
hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa tai, jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
hankekuvauksessa.

Hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen määrittämiseksi 
valitsemansa kunkin perusteen suhteellinen 
painotus hankintailmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa tai, jos 
on kyse kilpailullisesta 
neuvottelumenettelystä, hankekuvauksessa.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ulkoiset sosiaalikustannukset, jotka 
liittyvät suoraan elinkaareen edellyttäen, 
että voidaan määrittää ja vahvistaa niiden 
rahallinen arvo, joka voi sisältää 
tuotannon vaikutukset ympäristöön ja 
lähellä sijaitseviin yhteisöihin,

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä sille, että ulkoiset ympäristökustannukset mainitaan 
elinkaarikustannuksissa muttei ulkoisia sosiaalikustannuksia. Ulkoiset sosiaalikustannukset 
voivat sisältää esimerkiksi tuotannon vaikutukset ympäristöön ja lähellä sijaitseviin 
yhteisöihin.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Peruste on aivan liian rajoittava. Pitäisi riittää, että elinkaarikustannusten laskentamallit 
perustuvat tieteellisiin tai muihin objektiivisiin ja syrjimättömiin perusteisiin ja ovat kaikkien 
osapuolten käytettävissä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Hankintaviranomaisen on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
50 prosenttia alhaisempi kuin muiden 
tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset;

a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
25 prosenttia alhaisempi kuin muiden 
tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset; tai

Or. en

Perustelu
Ehtojen, jotka tarjouksen on täytettävä ollakseen epätavallisen alhainen, ei pitäisi olla 
kumulatiivisia. 25 prosentin hinta- tai kustannusero keskiarvoon nähden on jo suuri.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
10 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. en

Perustelu
Ehto on aivan liian rajoittava. Tarjous voi olla epätavallisen alhainen ilman että tämä ehto 
täyttyy.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä.

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä, erityisesti 
tapauksissa, joissa hinta tai laskutettavat 
kustannukset ovat alhaisemmat kuin 
nykyiselle toiminnanharjoittajalle 
maksetut hinta tai kustannukset tai joissa 
hinta tai laskutettavat kustannukset ovat 
alhaisemmat kuin muista käynnissä 
olevissa tai vertailukelpoisissa 
hankintamenettelyissä.
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Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla 
tavalla tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen 
suojan tason varmistavien muiden 
säännösten noudattamista;

d) unionin lainsäädännön 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
noudattamista tai sitä, että noudatetaan 
sosiaalisia olosuhteita ja työehtoja, 
työterveyttä ja -turvallisuutta, 
sosiaaliturvaa ja työoloja koskevia 
velvoitteita, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan, kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, tai, tapauksen mukaan, 
yhtäläisen suojan tason varmistavien 
muiden säännösten noudattamista.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 71 artiklassa tarkoitettujen 
vaatimusten noudattamista.

Or. en
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Perustelu
On järkevää viitata alihankintaa koskevaan 71 artiklaan selvityksissä, jotka on tarjottava 
silloin kun tarjous on epätavallisen alhainen.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Se voi 
hylätä tarjoajan vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien kustannusten 
alhainen taso ole näytön mukaan 
perusteltu, kun otetaan huomioon 
3 kohdassa tarkoitetut tekijät.

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Sen on 
hylättävä tarjoaja vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien kustannusten 
alhainen taso ole näytön mukaan 
perusteltu, kun otetaan huomioon 
3 kohdassa tarkoitetut tekijät.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
3 kohdan d alakohdan säännösten 
mukainen. 

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Näiden ehtojen on sisällettävä sosiaalisia 
olosuhteita ja työehtoja, työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa ja työoloja 
koskevia velvoitteita, jotka annetaan EU:n 
ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa. Niihin voi myös sisältyä 
vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Sosiaali- ja työsuhdeturvaa koskevat velvoitteet ja työolot on määriteltävä selvästi 
sopimuksen toteuttamista koskevissa lausekkeissa, jotta niiden noudattaminen varmistetaan.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 

Hankintaviranomaisen on pyydettävä tai 
jäsenvaltion on velvoitettava se pyytämään 
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hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat, ja antamaan 
alihankkijoita koskevat tiedot, mukaan 
luettuna näiden nimet, yhteystiedot ja 
oikeudelliset edustajat. Kaikki 
alihankintaketjua koskevat muutokset ja 
kaikki uudet alihankkijat on ilmoitettava 
viipymättä hankintaviranomaiselle, 
mukaan luettuna niiden nimet, 
yhteystiedot ja oikeudelliset edustajat.

Or. en

Perustelu
Komission ehdotus on oikeansuuntainen, mutta riittämätön alihankinnan osalta. Alihankkijat 
on voitava tunnistaa nimen, yhteystietojen ja oikeudellisten edustajien perusteella. Kaikki 
muutokset on ilmoitettava hankintaviranomaiselle.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Syy alihankkijoiden käyttöön on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, ja sen 
pitäisi johtua teknisistä seikoista eikä 
pyrkimyksestä työvoimakustannusten 
alentamiseen.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
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ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

3. Työntekijä tai sijoitusrahasto tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää päätoimeksisaajaa ja välissä olevia 
alihankkijoita, alihankkijan lisäksi tai 
tämän sijasta, suoraan vastuussa kuin 
takaajaa vastuista, joita aiheutuu siinä 
tapauksessa, että alihankkija ei noudata 
sosiaalisia olosuhteita ja työehtoja kuten 
työterveyttä ja -turvallisuutta, 
sosiaaliturvaa ja työoloja koskevia 
velvoitteita, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa. Tätä kohtaa sovelletaan 
ilman muita ehtoja, eikä varsinkaan 
työnantajaa pidetä suoraan syyllisenä.

Or. en

Perustelu
Päätoimeksisaajan ja sen alihankkijoiden yhteisvastuu on ainoa tapa varmistaa tehokkaasti 
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työntekijöiden oikeuksien suojelu. Myös komissio on kuitenkin esittänyt itse käsitettä 
työntekijöiden lähettämisestä annetussa noudattamisen varmistamista koskevassa 
direktiivissä ensimmäistä kertaa, vaikka me olemmekin laajentaneet sen soveltamista tässä 
yhteydessä.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien alihankintayritysten määrä 
on rajoitettava korkeintaan kolmeen 
peräkkäiseen alihankkijaan.

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä varmistetaan, että peräkkäisten alihankkijoiden määrä säilyy rajallisena, 
kun taas horisontaalinen alihankinta, jota saatetaan vaatia suurissa rakennusurakoissa, 
säilyy mahdollisena.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
73 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioilla on paljon harkintavaltaa 
järjestää palveluntarjoajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla, ja ne 
voivat tarjota sosiaalipalveluja ja muita 
erityispalveluja itse tai järjestää 
palvelujen tarjonnan muulla tavalla, 
johon ei liity hankintasopimusten 
tekemistä edellyttäen, että tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan avoimuuden 
ja syrjimättömyyden perusperiaatteiden 
noudattaminen.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden laajaa harkintavaltaa sen suhteen, miten ne tarjoavat yleishyödyllisiä 
palveluja, pitäisi korostaa johdanto-osan lisäksi artikloissa.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi. 
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 
palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ottavat huomioon 
tarpeen varmistaa palvelujen korkea laatu, 
jatkuvuus, esteettömyys, 
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, 
eri käyttäjäryhmien, myös heikossa 
asemassa olevien ja haavoittuvien 
ryhmien, erityistarpeet, käyttäjien 
osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen 
sekä innovointi. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella, mutta niiden on otettava 
huomioon edellä mainitut 
sosiaalipalvelujen laatu- ja 
kestävyysperusteet.

Or. en

Perustelu

Sosiaalipalvelujen korkeaa laatua koskevien perusteiden on oltava sitovia.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden tai 
hankintaviranomaisten on varmistettava, 
että talouden toimijat noudattavat 
sosiaalisia olosuhteita ja työehtoja, 
työterveyttä ja -turvallisuutta, 
sosiaaliturvaa ja työoloja koskevia 



PA\901907FI.doc 43/50 PE485.939v02-00

FI

velvoitteita, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa ja hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Sosiaaliturvaa ja työsuojelua koskevia säännöksiä on noudatettava sosiaalipalvelujen 
tarjonnassa.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
71 artiklan alihankintaa koskevia 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
55 artiklan poissulkemisperusteiden 
soveltaminen.

Or. en
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Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Palveluntarjoajaa valitessaan 
jäsenvaltiot voivat harkita 17 artiklassa 
tarkoitettujen varattujen sopimusten 
käyttämistä.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Hankintaviranomaiset voivat varata 
erityisiä sopimuksia voittoa 
tavoittelemattomille järjestöille, jotka 
erikoistuvat sosiaalipalvelujen 
tarjoamiseen, mikäli avoimuuden ja 
yhdenvertaisen kohtelun perusperiaatteita 
noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, ottaen huomioon erityisesti tuomio asiassa 
C-70/95 (Sodemare), hankintaviranomaisille voidaan sallia sopimusten varaaminen voittoa 
tavoittelemattomille järjestöille, jos tällaisesta rajoituksesta säädetään kansallisessa 
lainsäädännössä ja se on EU:n lainsäädännön mukainen, mikäli se on tarpeen ja 
oikeasuhteista kansallisen hyvinvointijärjestelmän tiettyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Silloin kun sopimuksen tehneen 
talouden toimijan tai alihankkijan on 
havaittu osoittaneen merkittäviä tai 
jatkuvia puutteita jonkin sopimukseen 
liittyvän olennaisen vaatimuksen 
täyttämisessä, hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava tosiasioista ja tarvittavista 
yksityiskohdista 84 ja 88 artiklassa 
tarkoitetuille valvonta- ja 
hallintoviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat helposti 
saada tietoja ja apua tämän artiklan 
soveltamisessa 84 ja 88 artiklassa 
tarkoitetuilta valvonta- ja 
hallintoviranomaisilta.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
83 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Noudattamatta jättämistä koskeva 
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rekisteri
Jos talouden toimija rikkoo sopimuksen 
ehtoja sekä erityisesti sosiaali- ja 
työsuhdeturvaa, työoloja ja alihankintaa 
koskevia ehtoja, hänet on kirjattava 
noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin. Esiintymisen noudattamatta 
jättämistä koskevassa rekisterissä tulee 
olla poissulkemisperuste.

Or. en

Perustelu
Talouden toimijat, jotka rikkovat hankintasopimuksen ehtoja, pitää rekisteröidä, jotta 
hankintaviranomaiset voivat seurata rikkomuksia.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
83 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. 84 ja 88 artiklassa tarkoitettujen 
valvonta- ja hallintoviranomaisten on 
hallinnoitava noudattamatta jättämistä 
koskevaa rekisteriä. 
Hankintaviranomaisten on voitava 
tarkastella kyseisiä luetteloita, ennen 
hankintasopimuksen tekemistä. 

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;

a) seuraa, kuinka sopimuksen tehnyt 
talouden toimija ja sen alihankkijat 
soveltavat julkisia hankintoja ja sosiaali- ja 
työsuhdeturvaa sekä työoloja koskevia 
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sääntöjä ja myös sitä kuinka 
hankintaviranomaiset ja erityisesti 
yhteishankintayksiköt soveltavat niihin 
liittyviä käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;

e) kiinnittää toimivaltaisten laitosten, myös 
auditointiviranomaisten, huomion 
todettuihin tai 83 artiklan 1 a kohdan 
(uusi) mukaisesti raportoituihin
rikkomuksiin ja systeemisiin ongelmiin;

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) hallinnoi 83 a artiklassa (uusi) 
tarkoitettua noudattamatta jättämistä 
koskevaa rekisteriä.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, 
tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos 
tiedossa, se osuus sopimuksesta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, 
tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos 
tiedossa, se osuus sopimuksesta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 
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alihankintana kolmansille; alihankintana kolmansille, ja tiedot 
alihankkijoista, mukaan luettuna niiden 
nimet, yhteystiedot ja oikeudelliset 
edustajat;

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen 
vastavuoroista apua ja otettava käyttöön 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten, jotta tiedonvaihto 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 ja
69 artiklassa tarkoitetuista asioista 
varmistetaan. Niiden on taattava 
vaihdettavien tietojen luottamuksellisuus.

1. Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen 
vastavuoroista apua ja otettava käyttöön 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten, jotta tiedonvaihto 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 ja 83 a 
(uusi) artiklassa tarkoitetuista asioista 
varmistetaan. Niiden on taattava 
vaihdettavien tietojen luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – luetelmakohta 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 94, joka koskee 
työlausekkeita välikirjoissa.

Or. en

Perustelu
Myös ILO:n yleissopimus 94 pitäisi olla kansainvälisten sosiaali- ja ympäristöalojen 
sopimusten luettelossa. Siten otetaan asianmukaisesti huomioon ne jäsenvaltiot, jotka ovat 
ratifioineet yleissopimuksen.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – b kohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Vahvistus siitä, ettei talouden toimijan 
osalta ole annettu lopullista tuomiota 
jostakin 55 artiklan 1 kohdassa luetellusta 
syystä.

b) Vahvistus siitä, ettei talouden toimijan 
osalta ole annettu lopullista tuomiota tai 
lainvoimaista päätöstä jostakin 55 artiklan 
1 kohdassa luetellusta syystä.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – c a kohta

Komission teksti Tarkistus

c a) Vahvistus siitä, että talouden toimija 
ei ole 83 a artiklassa (uusi) tarkoitetussa 
noudattamatta jättämistä koskevassa 
rekisterissä.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – c b kohta

Komission teksti Tarkistus

c b) Vahvistus siitä, että toimivaltainen 
viranomainen ei ole tietoinen siitä, että 
talouden toimija on jossakin 55 artiklan 
3 kohdan c tai d alakohdassa tai 
55 artiklan 3 a kohdassa (uusi) 
luetelluista tilanteista.

Or. en

Perustelu
Liitteen XIII luetteloa Euroopan hankintapassin sisällöstä on täydennettävä ja sen on 
sisällettävä seuraavat tiedot: verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen, sosiaali- ja 
työsuhdeturvan sekä työolojen noudattaminen, vahvistus siitä, että talouden toimija ei ole 
noudattamatta jättämistä koskevassa virallisessa luettelossa, että alihankkijoiden on 
noudatettava samoja säännöksiä ja että vakavat ammatilliset virheet ja merkittävät ja 
jatkuvat puutteet on myös otettava huomioon.
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Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska ammattiyhdistykset ovat itsenäisiä yksityisiä toimijoita eikä julkista hankintaa sovelleta 
niihin, niiden sisällyttäminen sosiaalipalveluja koskevaan säännöstöön on harhaanjohtavaa.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kiireelliset ensiapupalvelut

Or. en

Perustelu
Kiireelliset ensiapupalvelut pitäisi myös katsoa sosiaalipalveluiksi, jotka kuuluvat 
kevyempään sääntelyjärjestelmään.


