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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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

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

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;

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

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.


