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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon peab riigihankeid ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel oluliseks;

2. rõhutab, et riigihangete puhul keskkonnaga suuremal määral arvestamine võimaldab 
märkimisväärselt säästa, kuna rohkem tuleb arvesse võtta olelusringi kulusid;

3. väljendab heameelt kohalike, piirkondlike ja riiklike osalejate levinud soovi üle sõlmida 
lepinguid, millega toetatakse säästvat arengut; märgib, et paljude tõendite kohaselt 
raskendab seda direktiiv ja selle rakendamine; 

4. toetab keskkonnaaspektide lisamist kõigisse riigihankelepingutesse; rõhutab, et 
riigihangete direktiivi tuleks muuta nii, et oleks selgem, et avaliku sektori osalejatel on 
soovitav ja võimalik kehtestada keskkonnaalased tingimused ja võtta lepingute sõlmimisel 
arvesse keskkonnamõju; 

5. eelistab julgustada ja lihtsustada avaliku sektori osalejate säästvaid hankeid, mitte 
kehtestada asjaomaseid kohustuslikke kvoote väiksemahulistele lepingutele; on siiski 
seisukohal, et suuremahulistele lepingutele tuleks kohaldada kohustuslikke kvoote; leiab 
endiselt, et suurimaks takistuseks keskkonnasõbralikumate riigihangete korraldamisel ei 
ole niivõrd soovimatus, kuivõrd ebaselged ja jäigad õigusaktid; 

6. kordab veel kord, et direktiivi tuleks muuta nii, et oleks selgem, et on nii võimalik kui ka 
soovitav võtta arvesse lepingu objekti keskkonnamõju kogu selle olelusringi jooksul, 
hõlmates tervet tootmisprotsessi ja selle tingimusi;

7. on seisukohal, et lepingu sõlmimisel tuleks aluseks võtta madalaim hind vaid juhul, kui 
seda saab põhjendada asjaoluga, et keskkonnanõuded ei ole kõnealusel juhul asjakohased 
või et ranged keskkonnaalased tingimused on kehtestatud tehnilises kirjelduses; 

8. märgib eelkõige vajadust selgitada, et on võimalik kehtestada keskkonna- ja 
loomakaitsealased tingimused, mis on ELi ühistest eeskirjadest rangemad; 

9. on endiselt seisukohal, et läbirääkimistega menetluse ulatuslikum kasutamine soodustaks 
nii innovatsiooni kui ka säästvaid lahendusi;

10. rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid ja komisjon edendaksid olelusringipõhisest 
mõtteviisist lähtuvate rahvusvaheliste kliima- ja keskkonnastandardite väljatöötamist, 
kuna need hõlbustaksid keskkonnasõbralike riigihangete korraldamist ja lihtsustaksid 
ettevõtete konkureerimist lepingute saamiseks eri riikides; 

11. rõhutab seost keskkonnasõbralike hangete ja innovatsiooni edendamise vahel; rõhutab, et 
see on veelgi selgem, kui koondada keskkonnalased tingimused tehnilisse kirjeldusse, 
andes hindamise etapis rohkem punkte pakkumustele, mille puhul on täidetud teatavad 
väga ranged keskkonnaalased tingimused; 
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12. tunnistab, et toote või teenuse, nt toiduainete CO2-jalajälge võib olla raske arvutada; on 
seisukohal, et tuleks selgesõnaliselt lubada nõuda, et toiduainete vedu kliendini ei tohi 
kaasa tuua rohkem CO2-heidet kui teatav hulk gramme; leiab, et nõue kasutada 
maksumaksja raha tõhusalt, lisaks muudele nõuetele ja eeskirjadele, mida riigihangetele 
kohaldatakse, takistab valitud esindajatel kehtestada kõnealuseid tingimusi, kui see ei ole 
õigustatud. 


