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Tarkistus 1
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa;

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa;
toteaa, että jäsenvaltiot ovat velvollisia 
varmistamaan, että julkisia hankintoja 
koskevat politiikat toimivat näiden rajojen 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 2
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa;

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa;
tukee komission aikomusta tehdä julkisia 
hankintoja koskevista menettelyistä 
tehokkaampia yksinkertaistamalla niitä ja 
ottamalla pienten sopimusviranomaisten 
tarpeet ja yhteiskunnan yleiset tavoitteet 
paremmin huomioon, koska tämä on 
ainoa tapa varmistaa se, että julkisilla 
hankinnoilla saadaan aikaan parhaat ja 
mahdollisimman kestävät tulokset 
pienimmällä mahdollisella ajan ja 
julkisten varojen käytöllä;

Or. lt
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Tarkistus 3
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa;

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa;
tukee komission aikomusta tehdä julkisia 
hankintoja koskevista menettelyistä 
tehokkaampia yksinkertaistamalla niitä ja 
ottamalla pienten sopimusviranomaisten 
tarpeet ja yhteiskunnan yleiset tavoitteet 
paremmin huomioon, koska tämä on 
ainoa tapa varmistaa se, että julkisilla 
hankinnoilla saadaan aikaan parhaat ja 
mahdollisimman kestävät tulokset 
pienimmällä mahdollisella ajan ja 
julkisten varojen käytöllä;

Or. lt

Tarkistus 4
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisessa;

1. pitää myönteisenä, että komissio pitää 
julkisia hankintoja tärkeinä kestävään 
talouteen siirtymisessä, innovoinnin 
lisäämisessä, resurssitehokkuudessa sekä
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 5
Esther de Lange
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tässä yhteydessä olevan 
tärkeää hyödyntää mahdollisuutta 
sisällyttää julkiseen hankintamenettelyyn 
hinnan lisäksi muita määrääviä tekijöitä, 
kuten esimerkiksi ympäristöön liittyvät ja 
sosiaaliset tekijät;

Or. en

Tarkistus 6
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kun julkisissa 
hankinnoissa otetaan ympäristönäkökohdat 
paremmin huomioon, voidaan saavuttaa 
suuria säästöjä, koska silloin kiinnitetään
enemmän huomiota 
elinkaarikustannuksiin;

2. katsoo, että kun julkisissa hankinnoissa 
otetaan ympäristönäkökohdat paremmin 
huomioon, voisi olla mahdollista saada 
aikaan pitkän aikavälin säästöjä myös 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
elinkaarikustannuksiin;

Or. it

Tarkistus 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kun julkisissa 
hankinnoissa otetaan ympäristönäkökohdat 
paremmin huomioon, voidaan saavuttaa 
suuria säästöjä, koska silloin kiinnitetään 
enemmän huomiota 

2. korostaa, että kun julkisissa 
hankinnoissa otetaan ympäristönäkökohdat 
paremmin huomioon, voidaan saavuttaa 
suuria säästöjä, koska silloin kiinnitetään 
enemmän huomiota 
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elinkaarikustannuksiin; elinkaarikustannuksiin; katsoo, että näin 
ollen palveluja varten kehitetyt EU:n 
ympäristömerkkejä koskevat kriteerit 
pitäisi asettaa etusijalle;

Or. en

Tarkistus 8
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että julkisten laitosten 
menot Euroopan unionissa muodostavat 
huomattavan osan Euroopan 
bruttokansantuotteesta; katsoo, että 
ympäristölle vahingollisia tuotanto- ja 
kulutusmalleja voitaisiin vähentää 
julkisia hankintasopimuksia tehtäessä;

Or. de

Tarkistus 9
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että EU:n julkisen 
sektorin vuotuinen kulutus vastaa noin 
17:ää prosenttia EU:n
bruttokansantuotteesta; korostaa jälleen 
niiden ostovoiman potentiaalia 
resurssitehokkuuden, kestävien tuotanto-
ja kulutusmallien sekä innovoinnin 
edistämisessä;

Or. en
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Tarkistus 10
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. ilmaisee huolensa EU:n 
vapaaehtoisen ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen välineen 
tehottomasta täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 11
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa;

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä;

Or. en

Tarkistus 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten viranomaisten
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
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kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa;

kestävää kehitystä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energiamuotojen laajempaa 
käyttöä; panee merkille, että monien 
mielestä direktiivit ja niiden soveltaminen 
vaikeuttavat asiaa;

Or. en

Tarkistus 13
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 14
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa;

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä ja paikallista 
hankintaa; panee merkille, että monien 
mielestä direktiivit ja niiden soveltaminen 
vaikeuttavat asiaa;

Or. en
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Tarkistus 15
Jill Evans

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa;

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa; korostaa, 
että EU:n perussopimuksissa edellytetään, 
että lainsäädäntö laaditaan siten, että se 
edistää jäsenvaltioiden sekä paikallis- ja 
alueviranomaisten kykyä tukea 
ympäristönsuojeluun ja kestävään 
kehitykseen liittyviä tavoitteita, eikä 
heikennä tai estä sitä;

Or. en

Tarkistus 16
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa;

3. pitää myönteisenä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
valmiutta tehdä hankintoja, joilla tuetaan 
kestävää kehitystä; panee merkille, että 
monien mielestä direktiivit ja niiden 
soveltaminen vaikeuttavat asiaa ja että 
nykyisten julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen monitulkintaisuudet ovat 
lisänneet väärinkäsityksiä ja eriäviä 
tulkintoja ympäristöystävällisyyttä ja 
kestävää kehitystä koskevien ehtojen 
sisällyttämisestä sopimuksiin;

Or. en
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Tarkistus 17
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että direktiivissä pitäisi 
kannustaa sopimusviranomaisia 
viittaamaan horisontaalisiin politiikan 
tavoitteisiin, kuten kestävää kehitystä 
koskeviin ehtoihin, tarjouskilpailujen 
kohteessa ja selväsanaisesti sallia niiden 
tehdä niin;

Or. en

Tarkistus 18
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 
toivottavaa että mahdollista asettaa
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 
toivottavaa että mahdollista arvioida
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

Or. en

Tarkistus 19
Esther de Lange
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 
toivottavaa että mahdollista asettaa 
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa keskeisissä 
julkisissa hankinnoissa; korostaa, että 
julkisista hankinnoista annettuja 
direktiivejä on tarvittaessa muutettava niin, 
että tehdään selväksi, että julkisen sektorin 
toimijoiden on sekä toivottavaa että 
mahdollista asettaa ympäristövaatimuksia 
ja huomioida ympäristövaikutukset 
sopimusten myöntämisessä;

Or. en

Tarkistus 20
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä
toivottavaa että mahdollista asettaa 
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on 
toivottavaa, taloudellisesti kannattavaa ja
mahdollista asettaa ympäristövaatimuksia 
ja huomioida ympäristövaikutukset 
sopimusten myöntämisessä;

Or. de

Tarkistus 21
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 
toivottavaa että mahdollista asettaa 
ympäristövaatimuksia ja huomioida
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista julkisia hankintoja 
koskevissa menettelyissä, elleivät 
ympäristövaatimukset ole kohteen 
kannalta epärelevantteja; korostaa, että 
julkisista hankinnoista annettuja 
direktiivejä on muutettava niin, että 
tehdään selväksi, että 
sopimusviranomaisten on sekä toivottavaa 
että mahdollista asettaa 
ympäristöystävällisyyttä koskevia ehtoja
ottaen huomioon ympäristövaikutukset 
myöntämisvaiheessa;

Or. en

Tarkistus 22
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa ympäristönäkökohtien
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 
toivottavaa että mahdollista asettaa 
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

4. kannattaa ympäristönäkökohtien, 
vammaisten työmarkkinoille 
integroitumisen ja työturvallisuuden
huomioimista soveltuvin osin julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on 
sopimusten myöntämisessä sekä 
toivottavaa että mahdollista
– asettaa ympäristövaatimuksia ja 
huomioida ympäristövaikutukset;
– asettaa vaatimuksia vammaisten 
työmarkkinoille integroitumisen 
edistämiseksi; 
– asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan 
mahdollisimman korkeatasoisten 
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työturvallisuusnormien noudattaminen;
– edellyttää, että samoja vaatimuksia 
noudatetaan myös alihankinnan 
tapauksessa;

Or. it

Tarkistus 23
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 
toivottavaa että mahdollista asettaa 
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 
toivottavaa että mahdollista asettaa 
ympäristövaatimuksia ja tuotantoeläinten 
hyvinvointia koskevia vaatimuksia 
soveltuvin osin, ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

Or. en

Tarkistus 24
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 

4. kannattaa ympäristönäkökohtien 
huomioimista kaikissa julkisissa 
hankinnoissa; korostaa, että julkisista 
hankinnoista annettuja direktiivejä on 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
julkisen sektorin toimijoiden on sekä 



PE467.159v01-00 14/38 AM\870545FI.doc

FI

toivottavaa että mahdollista asettaa 
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä;

toivottavaa että mahdollista asettaa 
teknisissä eritelmissä
ympäristövaatimuksia ja huomioida 
ympäristövaikutukset sopimusten 
myöntämisessä 
sopimuksentekoperusteissa;

Or. sv

Tarkistus 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EU:n toimielimiä pitämään 
kestävyyttä vakioehtona julkisissa 
hankinnoissa;

Or. en

Tarkistus 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että ympäristöystävällisyyttä 
koskevien ehtojen ja sopimuksen kohteen 
välillä pitäisi olla yhteys, jotta vältetään 
kilpailun vääristymät ja oikeusvarmuuden 
puute, joka estäisi joitakin yrityksiä ja 
erityisesti pk-yrityksiä osallistumasta 
julkisia hankintoja koskeviin 
menettelyihin;

Or. en
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Tarkistus 27
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että julkisen sektorin 
maksukyky voi olla merkittävä 
ympäristöystävällisten tekniikoiden, 
tuotteiden ja palvelujen kehittämistä 
edistävä tekijä;

Or. en

Tarkistus 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota tekemään 
kestävistä hankinnoista kustannus-
hyötyanalyysin ja ottamaan siinä 
huomioon myös elinkaarikustannukset;

Or. en

Tarkistus 29
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta ottaa sosiaaliset 
standardit huomioon julkisia 
hankintasopimuksia tehtäessä;

Or. de
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Tarkistus 30
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla 
pakolliset hankintakiintiöt pienissä 
hankinnoissa; katsoo kuitenkin, että 
suurissa hankinnoissa on oltava 
pakollisia kiintiöitä; katsoo, että entistä 
ympäristöystävällisempien hankintojen 
suurin este ei ole haluttomuus vaan se, että 
lainsäädäntö on epäselvä ja joustamaton;

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa pienten 
hankintojen tapauksessa; katsoo, että 
entistä ympäristöystävällisempien 
hankintojen suurin este ei ole haluttomuus 
vaan se, että lainsäädäntö on epäselvä ja 
joustamaton;

Or. en

Tarkistus 31
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla
pakolliset hankintakiintiöt pienissä 
hankinnoissa; katsoo kuitenkin, että 
suurissa hankinnoissa on oltava pakollisia 
kiintiöitä; katsoo, että entistä 
ympäristöystävällisempien hankintojen 
suurin este ei ole haluttomuus vaan se, että 
lainsäädäntö on epäselvä ja joustamaton;

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla 
pakolliset hankintakiintiöt pienissä 
hankinnoissa; katsoo kuitenkin, että 
suurissa hankinnoissa on oltava pakollisia 
kiintiöitä; katsoo, että entistä 
ympäristöystävällisempien hankintojen 
suurin este ei ole haluttomuus vaan 
epätietoisuus mahdollisuuksista sekä se, 
että lainsäädäntö on epäselvä ja 
joustamaton;

Or. en
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Tarkistus 32
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla 
pakolliset hankintakiintiöt pienissä 
hankinnoissa; katsoo kuitenkin, että 
suurissa hankinnoissa on oltava 
pakollisia kiintiöitä; katsoo, että entistä 
ympäristöystävällisempien hankintojen 
suurin este ei ole haluttomuus vaan se, että 
lainsäädäntö on epäselvä ja joustamaton;

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla 
pakolliset hankintakiintiöt; katsoo, että 
entistä ympäristöystävällisempien 
hankintojen suurin este ei ole haluttomuus 
vaan se, että lainsäädäntö on epäselvä;

Or. it

Tarkistus 33
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla 
pakolliset hankintakiintiöt pienissä 
hankinnoissa; katsoo kuitenkin, että 
suurissa hankinnoissa on oltava pakollisia 
kiintiöitä; katsoo, että entistä 
ympäristöystävällisempien hankintojen 
suurin este ei ole haluttomuus vaan se, 
että lainsäädäntö on epäselvä ja 
joustamaton;

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä ja 
ympäristöä säästäviä hankintoja ja 
helpotetaan asiaa poistamalla pakolliset 
hankintakiintiöt pienissä hankinnoissa; 
katsoo kuitenkin, että suurissa 
hankinnoissa on oltava pakollisia kiintiöitä; 
katsoo, että pakolliset hankintakiintiöt 
edistävät innovointia ja resurssi- ja 
energiatehokkuutta sekä siirtymistä 
kestävään EU:n talouteen;

Or. en
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Tarkistus 34
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla 
pakolliset hankintakiintiöt pienissä 
hankinnoissa; katsoo kuitenkin, että 
suurissa hankinnoissa on oltava 
pakollisia kiintiöitä; katsoo, että entistä 
ympäristöystävällisempien hankintojen 
suurin este ei ole haluttomuus vaan se, että 
lainsäädäntö on epäselvä ja joustamaton;

5. pitää tärkeänä, että kannustetaan julkisen 
sektorin toimijoita tekemään kestäviä 
hankintoja ja helpotetaan asiaa poistamalla 
pakolliset hankintakiintiöt; katsoo, että 
entistä ympäristöystävällisempien 
hankintojen suurin este ei ole haluttomuus 
vaan se, että lainsäädäntö on epäselvä ja 
joustamaton;

Or. sv

Tarkistus 35
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että keskitetysti vahvistettavat 
pakolliset määräykset, kuten julkisen 
hankintasopimuksen kohteen 
ympäristöystävällistä luonnetta koskevat 
liian yksityiskohtaiset tekniset eritelmät, 
saattavat kaventaa valinnan vapautta ja 
kilpailua julkisten hankintojen 
markkinoilla, mikä johtaisi tarjoajien 
joukon supistumiseen, hintojen 
kallistumiseen ja innovoinnin 
vähenemiseen;

Or. en
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Tarkistus 36
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
huomioon sopimuksen 
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina;

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
huomioon sopimuksen 
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina aina kulutukseen asti, 
ottaen huomioon ketjun alkupään 
toimintoihin liittyvää tuhlausta koskevat 
tilastot;

Or. en

Tarkistus 37
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, 
että on sekä mahdollista että toivottavaa 
ottaa huomioon sopimuksen 
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina;

6. katsoo, että on sekä mahdollista että 
toivottavaa ottaa huomioon sopimuksen 
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 38
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa
huomioon sopimuksen 
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina;

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että otetaan huomioon 
sopimuksen ympäristövaikutukset koko 
elinkaaren aikana, koko tuotantoprosessi ja 
sen ehdot mukaan luettuina;

Or. de

Tarkistus 39
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
huomioon sopimuksen 
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina;

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
elinkaarikustannukset huomioon 
kokonaistaloudellisesti edullisinta
tarjousta määriteltäessä, ja kehottaa 
komissiota ehdottamaan menetelmää 
elinkaarikustannusten laskemiseksi;

Or. en

Tarkistus 40
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
huomioon sopimuksen 

6. korostaa, että direktiivejä olisi tarpeen 
muuttaa niin, että tehdään selväksi, että on 
sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
huomioon sopimuksen 
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ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina;

ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana;

Or. it

Tarkistus 41
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
huomioon sopimuksen 
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina;

6. korostaa, että direktiivejä olisi 
muutettava niin, että tehdään selväksi, että 
on sekä mahdollista että toivottavaa ottaa 
huomioon sopimuksen
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana, koko tuotantoprosessi ja sen ehdot 
mukaan luettuina; katsoo, että 
kansanterveyden huomioon ottaen 
direktiiviä olisi muutettava siten, että siinä 
todettaisiin suorasanaisesti, ettei sillä 
estetä jäsenvaltioita noudattamasta ILO:n 
yleissopimusta nro 94;

Or. sv

Tarkistus 42
János Áder

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. suosittelee sopimuksentekoperusteita 
koskevassa asiassa, että ekologisesti 
kestävimmälle tarjoajalle annetaan 
mahdollisuus ja että 
elinkaarikustannusten huomioon 
ottamista pidetään pakollisena 
perusteena;
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Or. hu

Tarkistus 43
Jill Evans

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa, että viranomaisia olisi 
kannustettava ja kehotettava asettamaan 
tarjouksille jo alusta alkaen 
ympäristövaatimuksia, ja kehottaa 
muuttamaan lainsäädäntöä sen 
varmistamiseksi, että sopimukset tehdään 
pääsääntöisesti kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen perusteella 
kaikki elinkaarikustannukset mukaan 
lukien, ottaen huomioon ympäristön 
pilaantumisesta aiheutuvat kustannukset 
silloin kun se on mahdollista;

Or. en

Tarkistus 44
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on syytä 
kannustaa pk-yrityksiä asettumaan 
tarjolle julkisissa hankinnoissa;

Or. en

Tarkistus 45
János Áder
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Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että tämän tavoitteen 
huomioon ottaen 
elinkaarikustannusanalyysistä olisi 
tehtävä laajalti mahdollinen, jotta 
sopimusviranomaiset saavat todellista 
tietoa ympäristönäkökohtien 
soveltamisesta;

Or. hu

Tarkistus 46
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että innovatiivisten pk-
yritysten kannalta on tärkeää parantaa 
pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua 
julkisiin hankintoihin; toteaa, että 
innovatiiviset pk-yritykset todennäköisesti 
löytävät uusia ratkaisuja 
ympäristönäkökohtien huomioon 
ottamiseen julkisissa hankinnoissa; 
korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava sopimusviranomaisia 
ajattelemaan innovatiivisemmin, koska 
julkisen sektorin kulttuurissa tarvitaan 
muutos innovatiivisten esikaupallisten 
hankintojen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 47
Sirpa Pietikäinen
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja tai että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia;

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja, että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia ja että 
innovaatioille ja pitkän aikavälin 
investoinneille kestäviin vaihtoehtoihin 
varataan aina 30 prosentin kiintiö;

Or. en

Tarkistus 48
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja tai että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia;

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja tai että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia; toteaa, että myös 
muita tekijöitä on otettava huomioon;

Or. en

Tarkistus 49
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja tai että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia;

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja tai että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia; katsoo, että viime 
kädessä vastuu lopullisista päätöksistä 
olisi kuitenkin säilytettävä 
hankintayksiköllä;

Or. fi

Tarkistus 50
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja tai että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia;

7. katsoo, että edullisinta hintaa olisi 
käytettävä sopimuksentekoperusteena vain 
silloin, kun asiaa voidaan perustella sillä, 
että ympäristövaatimukset eivät ole 
kyseisessä tapauksessa relevantteja ja että 
voimassa olevista sosiaalisista 
standardeista pidetään kiinni tai että 
teknisissä eritelmissä on asetettu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia;

Or. de

Tarkistus 51
Jill Evans

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että sen, onko jokin tuote tai 
palvelu valmistettu kestävien periaatteiden 
mukaisesti vai ei, katsotaan aivan oikein 
olevan yksi tuotteen ominaispiirteistä; 
korostaa, että sen rajoja, missä määrin 
tuotantoprosessia koskevat vaatimukset 
sisällytetään kaikentyyppisten sopimusten 
teknisiin eritelmiin, olisi selvennettävä, 
jotta sopimusviranomaiset voivat valvoa 
myöntämiensä sopimusten ympäristöön 
liittyviä ja sosiaalisia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 52
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö- ja 
eläinsuojeluvaatimuksia, jotka ovat 
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia;

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö- ja 
eläinsuojeluvaatimuksia, jotka ovat 
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia, jotta ne 
heijastaisivat, täydentäisivät ja 
vahvistaisivat jo käytössä olevia erilaisia 
yksityisiä ja vapaaehtoisia 
liiketoimintastrategioita, joilla pyritään 
kestävään kehitykseen ja kestäviin 
innovatiivisiin ratkaisuihin;

Or. en

Tarkistus 53
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö- ja 
eläinsuojeluvaatimuksia, jotka ovat
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia;

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö-, 
terveys-, turvallisuus- ja 
eläinsuojeluvaatimuksia, jotka ovat 
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia;

Or. en

Tarkistus 54
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö- ja 
eläinsuojeluvaatimuksia, jotka ovat 
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia;

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö- ja 
eläinsuojeluvaatimuksia kansallisen tai 
EU:n lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 55
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö-
ja eläinsuojeluvaatimuksia, jotka ovat 
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia;

8. korostaa erityisesti tarvetta selventää, 
että jäsenvaltiot voivat edelleen vahvistaa 
ympäristöä, eläinsuojelua, vammaisten 
työmarkkinoille integroitumista ja 
työturvallisuutta koskevia vaatimuksia, 
jotka ovat yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia
tai niiden omiin erityispiirteisiin 
mukautettuja;

Or. it
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Tarkistus 56
Pavel Poc

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristö- ja 
eläinsuojeluvaatimuksia, jotka ovat 
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia;

8. pitää erityisen tarpeellisena selventää, 
että on mahdollista vahvistaa ympäristön,
eläinten, kasvien ja/tai ekosysteemien 
suojelua koskevia vaatimuksia, jotka ovat 
yhteisiä EU-sääntöjä tiukempia;

Or. en

Tarkistus 57
János Áder

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen tehokas toimivuus 
edellyttää selkeitä ja yksiselitteisiä EU:n 
sääntöjä, joissa määritellään tarkalleen 
jäsenvaltioiden lainsäädäntö- ja 
täytäntöönpanopuitteet;

Or. hu

Tarkistus 58
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että jäsenvaltioilla on erilaiset 
ympäristötarpeet, jotka olisi otettava tässä 



AM\870545FI.doc 29/38 PE467.159v01-00

FI

direktiivissä huomioon;

Or. en

Tarkistus 59
János Áder

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa, että jos 
ympäristövaatimukset eivät täyty tai 
täyttyvät vain osittain, jälkitarkastukset ja 
seuraamukset ovat erityisen tärkeitä 
hankintamenettelyjä toteutettaessa;

Or. hu

Tarkistus 60
János Áder

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. suosittelee, että jos hankinnan 
kohteena oleva tuote tai palvelu voidaan 
hankkia paikallisesti, menettely olisi 
läheisyysperiaatteen mukaisesti avattava 
paikallisille yrityksille (pääasiassa pk-
yrityksille), jolloin myös vähennettäisiin 
hankinnasta aiheutuvaa 
ympäristörasitetta (esim. 
hiilidioksidipäästöt);

Or. hu

Tarkistus 61
Oreste Rossi
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Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että neuvottelumenettelyn 
ahkerammalla soveltamisella voitaisiin 
edistää sekä innovointia että kestäviä 
ratkaisuja;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 62
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ja 
komissio nostavat pontevammin esille 
kansainvälisiä ilmasto- ja 
ympäristönormeja, joissa lähdetään 
liikkeelle elinkaarinäkökulmasta, jotta 
julkisen sektorin on helpompi tehdä 
ympäristöystävällisiä hankintoja ja 
yritysten helpompi kilpailla sopimuksista 
eri maissa;

10. pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ja 
komissio nostavat pontevammin esille 
kansainvälisiä ilmasto- ja 
ympäristönormeja, joissa lähdetään 
liikkeelle elinkaarinäkökulmasta, jotta 
julkisen sektorin on helpompi tehdä 
ympäristöystävällisiä hankintoja ja 
yritysten helpompi kilpailla sopimuksista 
eri maissa; kehottaa kiinnittämään 
huomiota julkisten hankintojen 
huomattavaan merkitykseen 
ilmastonsuojelun, energiatehokkuuden, 
ympäristön ja innovoinnin kannalta, ja 
toistaa, että viranomaisia olisi 
kannustettava käyttämään julkisissa 
hankinnoissa perusteina 
ympäristöystävällisyyteen liittyviä ja muita 
ehtoja ja että niille olisi myös suotava 
valtuudet tehdä niin; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan mahdollisuutta käyttää 
ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintasopimuksia välineenä kestävän 
kehityksen edistämiseen;

Or. lt
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Tarkistus 63
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ja 
komissio nostavat pontevammin esille 
kansainvälisiä ilmasto- ja 
ympäristönormeja, joissa lähdetään 
liikkeelle elinkaarinäkökulmasta, jotta 
julkisen sektorin on helpompi tehdä 
ympäristöystävällisiä hankintoja ja 
yritysten helpompi kilpailla sopimuksista 
eri maissa;

10. pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ja 
komissio nostavat pontevammin esille 
kansainvälisiä ilmasto- ja 
ympäristönormeja, joissa lähdetään 
liikkeelle elinkaarinäkökulmasta, jotta 
julkisen sektorin on helpompi tehdä 
ympäristöystävällisiä hankintoja ja 
yritysten helpompi kilpailla sopimuksista 
eri maissa; kehottaa kiinnittämään 
huomiota julkisten hankintojen 
huomattavaan merkitykseen 
ilmastonsuojelun, energiatehokkuuden, 
ympäristön ja innovoinnin kannalta, ja 
toistaa, että viranomaisia olisi 
kannustettava käyttämään julkisissa 
hankinnoissa perusteina 
ympäristöystävällisyyteen liittyviä ja muita 
ehtoja ja että niille olisi myös suotava 
valtuudet tehdä niin; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan mahdollisuutta käyttää 
ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintasopimuksia välineenä kestävän 
kehityksen edistämiseen;

Or. lt

Tarkistus 64
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. korostaa ympäristöystävällisten 
hankintojen ja innovoinnin edistämisen 

11. korostaa ympäristöystävällisten 
hankintojen ja innovoinnin edistämisen 
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välistä yhteyttä; katsoo, että tämä tulee 
entistä selvemmäksi, kun tekniseen 
eritelmään sisältyvät ympäristövaatimukset 
yhdistetään siihen, että tietyt ympäristöalan 
huippuvaatimukset täyttäville tarjouksille 
annetaan enemmän pisteitä sopimuksen 
myöntämisessä;

välistä yhteyttä; katsoo, että tämä tulee 
entistä selvemmäksi, kun tekniseen 
eritelmään sisältyvät ympäristövaatimukset 
yhdistetään siihen, että tietyt ympäristöalan 
huippuvaatimukset täyttäville tarjouksille 
annetaan enemmän pisteitä sopimuksen 
myöntämisessä; painottaa kuitenkin, että 
nämä ylimääräiset pisteet eivät saisi antaa 
ympäristönäkökohdille suhteettomasti 
suurempaa painoarvoa hintakriteeriin 
verrattuna;

Or. en

Tarkistus 65
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. korostaa ympäristöystävällisten 
hankintojen ja innovoinnin edistämisen 
välistä yhteyttä; katsoo, että tämä tulee
entistä selvemmäksi, kun tekniseen 
eritelmään sisältyvät ympäristövaatimukset 
yhdistetään siihen, että tietyt ympäristöalan 
huippuvaatimukset täyttäville tarjouksille 
annetaan enemmän pisteitä sopimuksen 
myöntämisessä;

11. katsoo, että ympäristöystävällisten 
hankintojen ja innovoinnin edistämisen 
välinen yhteys voidaan toteuttaa 
esimerkiksi, jos tekniseen eritelmään 
sisältyvät ympäristövaatimukset 
yhdistetään siihen, että tietyt ympäristöalan 
huippuvaatimukset täyttäville tarjouksille 
annetaan enemmän pisteitä sopimuksen 
myöntämisessä; katsoo, että 
vastaavanlainen palkitsemisjärjestelmä 
voitaisiin ottaa käyttöön myös sellaisia 
tarjouksia varten, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota vammaisten 
integroitumiseen työmarkkinoille sekä 
työturvallisuuteen;

Or. it

Tarkistus 66
Dan Jørgensen
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Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. korostaa ympäristöystävällisten 
hankintojen ja innovoinnin edistämisen 
välistä yhteyttä; katsoo, että tämä tulee 
entistä selvemmäksi, kun tekniseen 
eritelmään sisältyvät ympäristövaatimukset 
yhdistetään siihen, että tietyt ympäristöalan 
huippuvaatimukset täyttäville tarjouksille 
annetaan enemmän pisteitä sopimuksen 
myöntämisessä;

11. korostaa ympäristöystävällisten 
hankintojen ja innovoinnin edistämisen 
välistä yhteyttä; katsoo, että tämä tulee 
entistä selvemmäksi, kun tekniseen 
eritelmään sisältyvät ympäristövaatimukset 
yhdistetään siihen, että tietyt ympäristöalan 
ja ympäristöä säästävien ratkaisujen
huippuvaatimukset täyttäville tarjouksille 
annetaan enemmän pisteitä sopimuksen 
myöntämisessä;

Or. en

Tarkistus 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. korostaa, että ostaessaan ja 
vuokratessaan energiaa käyttäviä laitteita 
sopimusviranomaisten olisi 
kokonaisenergiansäästön laskemiseksi 
noudatettava sellaisia kriteerejä, jotka 
vastaavat energia- ja 
ympäristömerkkistandardeja;

Or. en

Tarkistus 68
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
12 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että voi olla vaikea määritellä 
tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä 
esimerkiksi elintarvikkeiden tapauksessa;
on sitä mieltä, että olisi oltava sallittua 
asettaa sellaisia vaatimuksia, että ruuan 
kuljetuksesta ostajalle saa aiheutua 
enintään tietty grammamäärä 
hiilidioksidipäästöjä; katsoo, että 
vaatimus verovarojen tehokkaasta 
käytöstä yhdessä muiden hankintatoimeen 
sovellettavien vaatimusten ja sääntöjen 
kanssa estäisi luottamushenkilöitä 
asettamasta tällaista vaatimusta, ellei se 
olisi perusteltua.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 69
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että voi olla vaikea määritellä 
tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä 
esimerkiksi elintarvikkeiden tapauksessa; 
on sitä mieltä, että olisi oltava sallittua 
asettaa sellaisia vaatimuksia, että ruuan 
kuljetuksesta ostajalle saa aiheutua 
enintään tietty grammamäärä 
hiilidioksidipäästöjä; katsoo, että 
vaatimus verovarojen tehokkaasta 
käytöstä yhdessä muiden hankintatoimeen 
sovellettavien vaatimusten ja sääntöjen 
kanssa estäisi luottamushenkilöitä 
asettamasta tällaista vaatimusta, ellei se 
olisi perusteltua.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 70
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että voi olla vaikea määritellä
tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä
esimerkiksi elintarvikkeiden tapauksessa; 
on sitä mieltä, että olisi oltava sallittua 
asettaa sellaisia vaatimuksia, että ruuan
kuljetuksesta ostajalle saa aiheutua 
enintään tietty grammamäärä 
hiilidioksidipäästöjä; katsoo, että vaatimus 
verovarojen tehokkaasta käytöstä yhdessä 
muiden hankintatoimeen sovellettavien 
vaatimusten ja sääntöjen kanssa estäisi 
luottamushenkilöitä asettamasta tällaista 
vaatimusta, ellei se olisi perusteltua.

12. katsoo, että tuotteen tai palvelun 
hiilijalanjälki määritellään päättelemällä; 
on näin ollen sitä mieltä, että kuten jotkut 
ovat ehdottaneet, vastaavien vaatimusten 
asettaminen siitä, että tuotteiden
kuljetuksesta ostajalle saa aiheutua 
enintään tietty grammamäärä 
hiilidioksidipäästöjä, aiheuttaisi 
epäilemättä välittömiä kustannuksia, kun 
taas kaikki ympäristölle koituva hyöty 
olisi todennettava induktiivisesti ajan 
kuluessa.

Or. it

Tarkistus 71
Dan Jørgensen

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että voi olla vaikea määritellä 
tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä 
esimerkiksi elintarvikkeiden tapauksessa;
on sitä mieltä, että olisi oltava sallittua 
asettaa sellaisia vaatimuksia, että ruuan 
kuljetuksesta ostajalle saa aiheutua 
enintään tietty grammamäärä 
hiilidioksidipäästöjä; katsoo, että vaatimus 
verovarojen tehokkaasta käytöstä yhdessä 
muiden hankintatoimeen sovellettavien 
vaatimusten ja sääntöjen kanssa estäisi 
luottamushenkilöitä asettamasta tällaista 
vaatimusta, ellei se olisi perusteltua.

12. katsoo, että voi olla vaikea määritellä 
tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä 
esimerkiksi elintarvikkeiden tapauksessa 
sekä joissakin sellaisissa tapauksissa, joita 
hankaloittavat elintarviketuotannossa 
käytettävien elävien eläinten tarpeettomat 
pitkänmatkan kuljetukset; on sitä mieltä, 
että olisi oltava sallittua asettaa sellaisia 
vaatimuksia, että ruuan kuljetuksesta 
ostajalle saa aiheutua enintään tietty 
grammamäärä hiilidioksidipäästöjä; katsoo, 
että vaatimus verovarojen tehokkaasta 
käytöstä yhdessä muiden hankintatoimeen 
sovellettavien vaatimusten ja sääntöjen 
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kanssa estäisi luottamushenkilöitä 
asettamasta tällaista vaatimusta, ellei se 
olisi perusteltua.

Or. en

Tarkistus 72
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että voi olla vaikea määritellä 
tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä 
esimerkiksi elintarvikkeiden tapauksessa;
on sitä mieltä, että olisi oltava sallittua 
asettaa sellaisia vaatimuksia, että ruuan 
kuljetuksesta ostajalle saa aiheutua 
enintään tietty grammamäärä 
hiilidioksidipäästöjä; katsoo, että vaatimus 
verovarojen tehokkaasta käytöstä yhdessä 
muiden hankintatoimeen sovellettavien 
vaatimusten ja sääntöjen kanssa estäisi 
luottamushenkilöitä asettamasta tällaista 
vaatimusta, ellei se olisi perusteltua.

12. katsoo, että voi olla vaikea määritellä 
tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkeä 
esimerkiksi elintarvikkeiden tapauksessa; 
on sitä mieltä, että olisi oltava sallittua 
asettaa sellaisia vaatimuksia, että ruuan 
kuljetuksesta ostajalle saa aiheutua 
enintään tietty grammamäärä 
hiilidioksidipäästöjä, koska kuljetuksen 
voidaan olettaa vastaavan huomattavaa 
osaa tuotteen hiilidioksidipäästöistä ja 
koska kyseiselle elintarvikkeelle ei ole 
olemassa kansainvälisesti tunnustettuja 
ilmastonormeja; katsoo, että vaatimus 
verovarojen tehokkaasta käytöstä yhdessä 
muiden hankintatoimeen sovellettavien 
vaatimusten ja sääntöjen kanssa estäisi 
luottamushenkilöitä asettamasta tällaista 
vaatimusta, ellei se olisi perusteltua.

Or. sv

Tarkistus 73
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, että kaikissa julkisissa 
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hankintamenettelyissä on otettava 
huomioon sosiaalisen osallisuuden 
periaate;
kehottaa komissiota opastamaan 
jäsenvaltioita käyttämään kilpailuttamista 
vain niihin palveluihin, joissa aito 
palvelujen ja markkinoiden luonnollinen 
tarjonta ja kysyntä toteutuvat, sillä 
kilpailuttaminen sellaisten palvelujen 
alalla, joiden osalta aitoja ja luonnollisia 
markkinoita ei ole, aiheuttaa tarpeettomia 
kuluja ja hallinnollisia rasitteita ja voi 
uhata palvelujen laatua ja kolmannen 
sektorin valmiuksia tarjota palveluja;

Or. en

Tarkistus 74
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, että julkisten hankintojen 
kautta ja ympäristöystävällisiä 
logistiikkaratkaisuja tukemalla voidaan 
vähentää kuljetusten määrää ja autolla 
liikkumisen tarvetta ja 
hiilidioksidipäästöjä;

Or. fi

Tarkistus 75
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. katsoo, että sopimusviranomaisten 
pitäisi voida määrätä seuraamuksia 
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kestävän kehityksen tavoitteiden 
noudattamatta jättämisestä tarjouksessa 
ilmiotettujen kriteerien mukaisesti ja 
myös alihankintasopimusten tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 76
Jill Evans

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. katsoo, että korostunut huoli 
tuotteiden ja toimintojen ympäristö- ja 
ilmastovaikutuksista edellyttää sen 
mahdollisuuden harkitsemista uudelleen, 
että paikallisiin tavarantoimittajiin 
sovellettaisiin suosituimmuuskohtelua; 
kehottaa tarkastelemaan kynnysarvoja 
uudelleen ja katsoo, että kestävyyden olisi 
mentävä sisämarkkinasääntöjen kapean 
tulkinnan edelle.

Or. en


