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Muudatusettepanek 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse komisjoni teatist avaliku-
ja erasektori partnerluste ja ühenduse 
õiguse kohta riigihangete ja 
kontsessioonide alal (KOM/2005/0569 
lõplik);

Or. en

Muudatusettepanek 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse raportit avaliku ja 
erasektori partnerlust ning ühenduse 
õigust riigihangete ja kontsessioonide alal 
käsitleva rohelise raamatu üle peetud 
avaliku arutelu kohta – SEK(2205) 629;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8 c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse komisjoni rohelist 
raamatut, mis käsitleb avaliku ja 
erasektori partnerlust ning ühenduse 
õigust riigihangete ja kontsessioonide alal 
(KOM/2004/0327 lõplik);
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Or. en

Muudatusettepanek 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8 d (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse komisjoni tõlgendavat 
teatist ühenduse õiguse kohaste 
kontsessioonide kohta (2000/C1212/02);

Or. en

Muudatusettepanek 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse Regioonide Komitee 10. 
veebruari 2010. aasta arvamust „Säästva 
arengu toetamine: ausa kaubanduse ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise 
kavade roll” (RELEX-IV-026);

Or. en

Muudatusettepanek 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta 
resolutsiooni õiglase kaubanduse ja 
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arengu kohta (2005/2245 (INI)),

Or. en

Muudatusettepanek 7
Barbara Weiler

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et majandus- ja 
finantskriis on näidanud selgelt 
riigihangete suurt majanduslikku tähtsust, 
kuid ametiasutused saavad oma üldiste 
huvidega seotud ülesandeid ainult siis 
tulemuslikult täita, kui neile on selleks 
tagatud vajalik õiguskindlus ning 
menetlused ei ole liiga keerulised;

A. arvestades, et majandus- ja 
finantskriis on näidanud selgelt 
riigihangete suurt majanduslikku tähtsust 
ja et selgelt on märgata kriisi mõju 
kohalikele omavalitsustele, kuid 
ametiasutused saavad oma üldiste huvidega 
seotud ülesandeid ainult siis tulemuslikult 
täita, kui neile on selleks tagatud vajalik 
õiguskindlus ning menetlused ei ole liiga 
keerulised;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et riigihankeid käsitleva 
õiguse eesmärk on tagada riigi rahaliste 
vahendite kokkuhoidlik kasutamine ja 
pakkuda huvitatud ettevõtetele võimalust 
võita riigihankeid turutingimustele 
vastavas konkurentsis;

Or. de
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Muudatusettepanek 9
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et eraettevõtetel peab 
olema võimalus võita riigihankeid ning et 
riigihangete valdkonnas peab valitsema 
aus konkurents;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B b. arvestades, et riigihankeid käsitlevate 
eeskirjade eesmärk on tagada, et riik 
kulutab maksumaksjate raha võimalikult 
säästlikult;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Lissaboni 
reformilepinguga tunnustatakse 
esmakordselt Euroopa Liidu esmastes 
õigusaktides piirkondlike ja kohalike 
asutuste õigust omavalitsuslikule 
staatusele, tugevdatakse subsidiaarsuse 
põhimõtet ning antakse mitte ainult riikide 
parlamentidele, vaid ka Regioonide 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)



AM\808736ET.doc 7/77 PE439.869v01-00

ET

Komiteele õigus pöörduda Euroopa Liidu 
Kohtusse,

Or. de

Muudatusettepanek 12
Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Lissaboni 
reformilepinguga tunnustatakse
esmakordselt Euroopa Liidu esmastes 
õigusaktides piirkondlike ja kohalike 
asutuste õigust omavalitsuslikule 
staatusele, tugevdatakse subsidiaarsuse 
põhimõtet ning antakse mitte ainult 
riikide parlamentidele, vaid ka Regioonide 
Komiteele õigus pöörduda Euroopa Liidu 
Kohtusse,

C. arvestades, et Lissaboni 
reformilepingusse on lisatud sotsiaalse 
turumajanduse mõiste ning 
sotsiaalvaldkonda reguleeriv säte, mille 
kohaselt tuleb kõikide meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtta 
arvesse sotsiaalseid aspekte (kõrge 
tööhõive, piisav sotsiaalne kaitse, 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine jne),

Or. en

Muudatusettepanek 13
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et Euroopa Kohtusse on 
kõnealuses valdkonnas jõudnud 
ebaproportsionaalselt suur arv 
rikkumismenetlusi, mis näitab, et paljudel 
liikmesriikidel on olnud probleeme 
riigihankedirektiivide järgmisel,

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C b. arvestades, et protokollis nr 26 
üldhuviteenuste kohta edastatakse selge 
sõnum rõhutades muu hulgas riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
keskset rolli ja ulatuslikku otsustusõigust 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutamisel, tellimisel ja korraldamisel 
võimalikult suures vastavuses kasutajate 
vajadustele,

Or. en

Muudatusettepanek 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C c. arvestades, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingusse on lisatud sotsiaalse 
turumajanduse mõiste, sotsiaalvaldkonda 
reguleeriv säte ning protokoll 
üldhuviteenuste kohta, milles 
määratletakse ELi jagatud väärtused 
eesmärgiga tagada Euroopa poliitika 
areng suunas, mis vastab Euroopa 
kodanike ootustele,

Or. en

Muudatusettepanek 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C d (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C d. arvestades, et ILO konventsioonis nr 
94 sätestatakse, et riigihanked peavad 
hõlmama sätteid, millega tagatakse 
võrdväärne tasustamine ning 
töötingimused, mis ei ole vähem soodsad 
kui samaväärsetes kollektiivlepingutes 
seatud tingimused,

Or. en

Muudatusettepanek 17
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C e (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C e. arvestades, et hästi toimiv 
riigihangete turg on ühisturu jaoks keskse 
tähtsusega, seda nii piiriülese konkurentsi 
ja innovatsiooni edendamiseks, vähem 
CO2-heiteid tekitava majanduse 
toetamiseks kui ka ametiasutustele 
optimaalse väärtuse toomiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – pealkiri

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Üldised tähelepanekud Üldised tähelepanekud ja soovitused

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab kahetsust, et siiani ei ole 
saavutatud eesmärke, mille nimel vaadati 
2004. aastal läbi riigihankeid reguleerivad 
direktiivid; loodab siiski, et Euroopa Liidu 
Kohtu viimased otsused aitavad kaasa 
lahtiste õigusküsimuste lahendamisele ning 
et rikkumismenetluste arv väheneb;

1. väljendab kahetsust, et siiani ei ole 
saavutatud eesmärke, mille nimel vaadati 
2004. aastal läbi riigihankeid reguleerivad 
direktiivid, seda eelkõige riigihangete 
eeskirjade lihtsustamise ning suurema 
õiguskindluse loomise osas; loodab siiski, 
et Euroopa Liidu Kohtu viimased otsused 
aitavad kaasa lahtiste õigusküsimuste 
lahendamisele ning et rikkumismenetluste 
arv väheneb;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab kahetsust, et siiani ei ole 
saavutatud eesmärke, mille nimel vaadati 
2004. aastal läbi riigihankeid reguleerivad 
direktiivid; loodab siiski, et Euroopa Liidu 
Kohtu viimased otsused aitavad kaasa 
lahtiste õigusküsimuste lahendamisele ning 
et rikkumismenetluste arv väheneb;

1. väljendab kahetsust, et siiani ei ole 
saavutatud eesmärke, mille nimel vaadati 
2004. aastal läbi riigihankeid reguleerivad 
direktiivid; loodab siiski, et Euroopa Liidu 
Kohtu viimased otsused aitavad kaasa 
lahtiste õigusküsimuste lahendamisele ning 
et rikkumismenetluste arv väheneb; kutsub 
komisjoni üles pidama Euroopa 
eeskirjade läbivaatamisel silmas 
riigihankemenetluse lihtsustamise ja 
tõhustamise eesmärki ning seda eesmärki 
kindlalt järgima;

Or. de
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Muudatusettepanek 21
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete kui ka väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste ette keerulised 
õigusprobleemid, mida nad ilma suuri 
kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et 
olemasolevad eeskirjad koos 
rakendusmeetmete ja mittesiduvate
õigusaktidega on tekitanud keerulise ja 
arusaamatu õigussüsteemi, mis seab nii 
väiksemate linnade ja omavalitsusüksuste 
kui ka väikeste ja keskmise suurusega 
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keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

ettevõtete ette keerulised õigusprobleemid, 
mida nad ilma suuri kulusid kandmata või 
välist õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii avaliku sektori organite, 
eraettevõtete kui ka üldhuviteenuste 
osutajate ette keerulised õigusprobleemid, 
mida nad ilma suuri kulusid kandmata või 
välist õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
ELi riigihankeid reguleerivate direktiivide 
poolik ülevõtmine siseriiklikku õigusesse 
ja Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
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Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime kui ka Euroopa Komisjoni ja 
tema teenistuste mittesiduvatel õigusaktidel 
põhinevate algatuste arvukus ning Euroopa 
Liidu Kohtute ja riikide kohtute
tõlgendused on tekitanud keerulise ja 
arusaamatu õigussüsteemi, mis seab nii 
väiksemate linnade ja omavalitsusüksuste 
kui ka väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ette keerulised õigusprobleemid, 
mida nad ilma suuri kulusid kandmata või 
välist õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju, piirduma 
vaid kesksete kõnealuste õigusaktidega
ning hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
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parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast, võttes 
arvesse 2001. aasta valges raamatus 
Euroopa valitsemistava kohta kehtestatud 
põhimõtteid (avatus, osalus, vastutus, 
tõhusus ja sidusus);

Or. en

Muudatusettepanek 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast;

2. taunib lisaks sellele asjaolu, et Euroopa 
Liidu, riikliku ja piirkondliku õiguse 
koostoime, mille on eelkõige põhjustanud 
Euroopa Komisjoni ja tema teenistuste 
mittesiduvatel õigusaktidel põhinevate 
algatuste arvukus ning Euroopa Liidu 
Kohtute tõlgendused, on tekitanud 
keerulise ja arusaamatu õigussüsteemi, mis 
seab nii väiksemate linnade ja 
omavalitsusüksuste kui ka väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ette 
keerulised õigusprobleemid, mida nad ilma 
suuri kulusid kandmata või välist 
õigusnõustamist taotlemata enam 
lahendada ei suuda; kutsub komisjoni 
tungivalt üles võtma meetmeid olukorra 
parandamiseks ja uurima parema 
õigusloome algatuse raames ka 
mittesiduvate õigusaktide mõju ning 
hindama neid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse seisukohast, võttes 
arvesse 2001. aasta valges raamatus 
Euroopa valitsemistava kohta kehtestatud 
põhimõtteid (avatus, osalus, vastutus, 
tõhusus ja sidusus);

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
kõnealuste sündmuste tulemusena peab 
riigihanke korraldaja tihti seadma 
õiguskindluse poliitika kujundamisest 
olulisemale kohale ning riigi vahendite 
piiratuse tõttu sõlmima hankelepingu või 
ostma teenuse kõige odavama pakkumuse 
alusel, mitte aga majanduslikult kõige 
soodsama pakkumuse alusel. Kardab, et 
see nõrgendab ELi innovatsioonibaasi ja 
ülemaailmset konkurentsivõimet; 
julgustab komisjoni olukorda leevendama 
ning töötama välja strateegilised 
toetusmeetmed, mis võimaldavad 
riigihangete korraldajatel sõlmida 
hankelepingud majanduslikult kõige 
soodsama ja parima kvaliteediga 
pakkumuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et Euroopa Liidu algatusi 
riigihangete valdkonnas tuleb paremini 
kooskõlastada, et mitte ohustada vastavust 
riigihankedirektiividele ja vältida 
direktiivide rakendajate õiguslike 
probleemide ette seadmist; nõuab seetõttu 
kohustuslikku kooskõlastamist Euroopa 

3. rõhutab, et Euroopa Liidu algatusi 
riigihangete valdkonnas tuleb paremini 
kooskõlastada, et mitte ohustada vastavust 
riigihankedirektiividele ja vältida 
direktiivide rakendajate õiguslike 
probleemide ette seadmist; nõuab seetõttu 
kohustuslikku kooskõlastamist Euroopa 
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Komisjoni siseselt, kaasa arvatud ühtset 
veebiportaali, et muuta õigussätteid 
läbipaistvamaks ja hõlpsamini 
kohaldatavaks;

Komisjoni siseselt riigihankeid juhtiva 
siseturu ja teenuste peadirektoraadi 
juhtimisel ning muude asjaomaste 
peadirektoraatide osalemisel; palub ühtset 
veebiportaali, et muuta õigussätteid 
läbipaistvamaks ja hõlpsamini 
kohaldatavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Rareş-Lucian Niculescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et Euroopa Liidu algatusi 
riigihangete valdkonnas tuleb paremini 
kooskõlastada, et mitte ohustada vastavust 
riigihankedirektiividele ja vältida 
direktiivide rakendajate õiguslike 
probleemide ette seadmist; nõuab seetõttu 
kohustuslikku kooskõlastamist Euroopa 
Komisjoni siseselt, kaasa arvatud ühtset 
veebiportaali, et muuta õigussätteid 
läbipaistvamaks ja hõlpsamini 
kohaldatavaks;

3. rõhutab, et Euroopa Liidu algatusi 
riigihangete valdkonnas tuleb paremini 
kooskõlastada, et mitte ohustada vastavust 
riigihankedirektiividele ja vältida 
direktiivide rakendajate õiguslike 
probleemide ette seadmist; nõuab seetõttu 
kohustuslikku kooskõlastamist Euroopa 
Komisjoni siseselt, kaasa arvatud ühtset 
veebiportaali ja hankijate korrapärast 
teavitamist, et muuta õigussätteid 
läbipaistvamaks ja hõlpsamini 
kohaldatavaks;

Or. ro

Muudatusettepanek 31
Bernadette Vergnaud

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. nõuab tungivalt, et komisjon selle 
probleemi lahendaks ning töötaks välja 
strateegilised meetmed eesmärgiga 
julgustada ja volitada hankijaid eelistama 
majanduslikult ja kvaliteedilt kõige 
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soodsamat pakkumist, aidates sel moel 
kaasa ELi poliitiliste eesmärkide 
saavutamisele, pidades eriti silmas ELi 
2020. aasta strateegia keskmes olevaid 
innovaatilise ning ühiskondlikus ja 
keskkonnaalases tähenduses 
vastutustundliku majanduskasvu 
eesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu ja töötulemuste 
vähese läbipaistvuse üle ning kutsub 
komisjoni üles tagama nii eespool 
nimetatud komisjoni kui ka kavandatud 
avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud 
koosseisu ning nende töö suuremat 
läbipaistvust;

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu ja töötulemuste 
vähese läbipaistvuse üle ning kutsub 
komisjoni üles tagama nii eespool 
nimetatud komisjoni kui ka kavandatud 
avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud 
koosseisu, mis hõlmab sotsiaalpartnereid,
ning nende töö suuremat läbipaistvust;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu ja töötulemuste 
vähese läbipaistvuse üle ning kutsub 
komisjoni üles tagama nii eespool 

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu ja töötulemuste 
vähese läbipaistvuse üle või riigihangete 
avanemise nõuandekomitee rolli ja 
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nimetatud komisjoni kui ka kavandatud 
avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud 
koosseisu ning nende töö suuremat 
läbipaistvust;

volituste üle ning kutsub komisjoni üles 
tagama nii eespool nimetatud komisjoni 
kui ka kavandatud avaliku ja erasektori
vahelise partnerluse nõuandekomisjoni 
tasakaalustatud koosseisu ning nende töö 
suuremat läbipaistvust; nõuab, et Euroopa 
Parlamenti teavitatakse nõuetekohaselt 
ning talle edastatakse kogu olemasolev 
teave;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu ja töötulemuste 
vähese läbipaistvuse üle ning kutsub 
komisjoni üles tagama nii eespool 
nimetatud komisjoni kui ka kavandatud 
avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud 
koosseisu ning nende töö suuremat 
läbipaistvust;

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu ja töötulemuste 
vähese läbipaistvuse üle ning kutsub 
komisjoni üles tagama nii eespool 
nimetatud komisjoni kui ka kavandatud 
avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud 
koosseisu, mis hõlmaks ametiühinguid ja 
ettevõtete, eelkõige VKEde, esindajaid,
ning nende töö suuremat läbipaistvust;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Rareş-Lucian Niculescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu ja töötulemuste 
vähese läbipaistvuse üle ning kutsub 

4. väljendab rahulolematust 
komisjonisisese riigihangete 
nõuandekomitee koosseisu, tegevuse ja 
töötulemuste vähese läbipaistvuse üle ning 
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komisjoni üles tagama nii eespool 
nimetatud komisjoni kui ka kavandatud 
avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud 
koosseisu ning nende töö suuremat 
läbipaistvust;

kutsub komisjoni üles tagama nii eespool 
nimetatud komisjoni kui ka kavandatud 
avaliku ja erasektori vahelise partnerluse 
nõuandekomisjoni tasakaalustatud 
koosseisu ning nende töö suuremat 
läbipaistvust, esitades protsessi igas etapis 
ja lõpus selged tulemuste näitajad;

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles uurima 
olemasolevate suuniste protokolli nr 26 
mõju, võttes eelkõige arvesse, et protokolli 
nr 26 artiklis 2 sätestatakse, et 
aluslepingute sätted ei mõjuta mingil moel 
liikmesriikide pädevust osutada, tellida ja 
korraldada majandushuvi mitte 
pakkuvaid üldhuviteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et kuna 
riigihankelepingud puudutavad riigi 
vahendeid, peavad need olema 
läbipaistvad ning avalikkusele 
kättesaadavad; palub komisjonilt selgitust 
eesmärgiga tagada, et kohalikel 
omavalitsustel ja muudel ametiasutustel 
on õiguskindlus ning nad võivad 
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kodanikke oma lepingulistest kohustustest 
teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisel 
arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide 
läbivaatamist praegusel ajahetkel liiga 
varaseks; on arvamusel, et direktiivi 
hilisema läbivaatamise korral tuleks läbi 
vaadata ka direktiiv õiguskaitsevahendite 
kohta riigihankelepingute sõlmimisel, et 
ennetada riigihankeid reguleeriva õiguse 
edasist lõhenemist; on seisukohal, et 
viimati nimetatud direktiivi praktilist mõju 
ei ole hetkel võimalik veel hinnata, sest 
kõik liikmesriigid ei ole seda direktiivi 
oma siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
võtnud;

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisel 
arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel ja tihedas koostöös 
Euroopa Parlamendiga; on arvamusel, et
direktiivide läbivaatamisel peab arvesse 
võtma kogu raamistikku ning et läbi 
vaadata tuleks ka direktiiv 
õiguskaitsevahendite kohta 
riigihankelepingute sõlmimisel, et ennetada 
riigihankeid reguleeriva õiguse edasist 
lõhenemist; on seisukohal, et viimati 
nimetatud direktiivi praktilist mõju ei ole 
hetkel võimalik veel hinnata, sest kõik 
liikmesriigid ei ole seda direktiivi oma 
siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles võtma
riigihankedirektiivide läbivaatamisel

5. kutsub komisjoni üles viima läbi 
riigihankedirektiivide järelhindamise, 



PE439.869v01-00 22/77 AM\808736ET.doc

ET

arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide läbivaatamist 
praegusel ajahetkel liiga varaseks; on 
arvamusel, et direktiivi hilisema 
läbivaatamise korral tuleks läbi vaadata ka 
direktiiv õiguskaitsevahendite kohta 
riigihankelepingute sõlmimisel, et ennetada 
riigihankeid reguleeriva õiguse edasist 
lõhenemist; on seisukohal, et viimati 
nimetatud direktiivi praktilist mõju ei ole 
hetkel võimalik veel hinnata, sest kõik 
liikmesriigid ei ole seda direktiivi oma 
siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
võtnud;

võttes arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide läbivaatamist 
praegusel ajahetkel liiga varaseks; on 
arvamusel, et direktiivi hilisema 
läbivaatamise korral tuleks läbi viia ka 
siseriiklike õigusaktide analüüs, millega 
võetakse üle direktiiv õiguskaitsevahendite 
kohta riigihankelepingute sõlmimisel, et 
ennetada riigihankeid reguleeriva õiguse 
edasist lõhenemist; on seisukohal, et 
viimati nimetatud direktiivi praktilist mõju 
ei ole hetkel võimalik veel hinnata, sest 
kõik liikmesriigid ei ole seda direktiivi 
oma siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisel 
arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide läbivaatamist 
praegusel ajahetkel liiga varaseks; on 
arvamusel, et direktiivi hilisema 
läbivaatamise korral tuleks läbi vaadata ka 
direktiiv õiguskaitsevahendite kohta 
riigihankelepingute sõlmimisel, et ennetada 
riigihankeid reguleeriva õiguse edasist 
lõhenemist; on seisukohal, et viimati 
nimetatud direktiivi praktilist mõju ei ole 
hetkel võimalik veel hinnata, sest kõik 
liikmesriigid ei ole seda direktiivi oma 
siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisel 
arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide läbivaatamist 
praegusel ajahetkel liiga varaseks; on 
arvamusel, et direktiivi hilisema 
läbivaatamise korral tuleks läbi vaadata ka 
direktiiv õiguskaitsevahendite kohta 
riigihankelepingute sõlmimisel, et ennetada 
riigihankeid reguleeriva õiguse edasist 
lõhenemist; on seisukohal, et viimati 
nimetatud direktiivi praktilist mõju ei ole 
hetkel võimalik veel hinnata, sest kõik 
liikmesriigid ei ole seda direktiivi oma 
siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
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võtnud; võtnud; kutsub komisjoni üles kohaldama 
riigihangete suhtes vastavaid 
asutamislepingu sätteid;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisel
arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine
toimub võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide 
läbivaatamist praegusel ajahetkel liiga 
varaseks; on arvamusel, et direktiivi 
hilisema läbivaatamise korral tuleks läbi 
vaadata ka direktiiv õiguskaitsevahendite 
kohta riigihankelepingute sõlmimisel, et 
ennetada riigihankeid reguleeriva õiguse 
edasist lõhenemist; on seisukohal, et 
viimati nimetatud direktiivi praktilist mõju 
ei ole hetkel võimalik veel hinnata, sest 
kõik liikmesriigid ei ole seda direktiivi 
oma siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
võtnud;

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide hindamisel arvesse 
käesolevas raportis esitatud seisukohti; 
eeldab, et igasugune arutelu 
hindamistulemuste üle toimub võimalikult 
paljude sidusrühmade igakülgsel 
kaasamisel; 

Or. en

Muudatusettepanek 42
Bernadette Vergnaud

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisel 

5. kutsub komisjoni üles võtma 
riigihankedirektiivide läbivaatamisel 
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arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide läbivaatamist 
praegusel ajahetkel liiga varaseks; on 
arvamusel, et direktiivi hilisema 
läbivaatamise korral tuleks läbi vaadata ka
direktiiv õiguskaitsevahendite kohta 
riigihankelepingute sõlmimisel, et ennetada 
riigihankeid reguleeriva õiguse edasist 
lõhenemist; on seisukohal, et viimati 
nimetatud direktiivi praktilist mõju ei ole
hetkel võimalik veel hinnata, sest kõik 
liikmesriigid ei ole seda direktiivi oma 
siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
võtnud;

arvesse käesolevas raportis esitatud 
seisukohti; eeldab, et läbivaatamine toimub 
võimalikult paljude sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel ja tihedas koostöös 
Euroopa Parlamendiga; juhib tähelepanu 
sellele, et ta peab direktiivide läbivaatamist 
praegusel ajahetkel liiga varaseks; on 
arvamusel, et direktiivi hilisema 
läbivaatamise korral tuleks läbi vaadata ka 
direktiiv õiguskaitsevahendite kohta 
riigihankelepingute sõlmimisel ning 
teenuste kontsessioonide konkreetne 
õiguslik raamistik, et ennetada 
riigihankeid reguleeriva õiguse edasist 
lõhenemist; on seisukohal, et riigihangete 
ühtse õigusliku raamistiku jaoks on vaja 
raamdirektiivi üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste raamdirektiivi; leiab, 
et hetkel ei ole võimalik veel hinnata, sest 
kõik liikmesriigid ei ole seda direktiivi 
oma siseriiklikesse õigusaktidesse veel üle 
võtnud;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust ergutada VKEsid 
(väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad) osalema kolmandate riikide 
riigihangetes ning kutsub komisjoni üles 
võtma tõhusaid meetmeid, mis tagaksid 
liidu ettevõtjatele tõelise juurdepääsu 
kolmandate riikide hangetele;

Or. el
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Muudatusettepanek 44
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. märgib, kui olulised on riigihangete 
tingimused, aidates riigihangete 
korraldajatel saavutada oma eesmärgid 
läbiproovitud menetluste kasutamise 
võimaldamisega toodete ja teenuste 
hankimisel, pakkudes kulutõhusamat 
pakkumismenetlust ning tagades, et 
riigihanked aitavad kaasa muudele 
poliitika eesmärkidele nagu 
jätkusuutlikkus või väikestelt ettevõtetelt 
ostmine;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. kutsub komisjoni üles uurima 
võimalust kasutada keskkonnahoidlikke 
riigihankeid säästva arengu 
edendamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – pealkiri
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Erimärkused Avaliku sektori sisene koostöö

Or. en

Muudatusettepanek 47
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et Lissaboni 
reformilepinguga, mis kehtib alates 1. 
detsembrist 2009, tunnustatakse 
esmakordselt Euroopa Liidu esmastes 
õigusaktides õigust piirkondlikele ja 
kohalikele omavalitsustele (Euroopa Liidu 
lepingu artikli 4 lõige 2); rõhutab, et 
Euroopa Liidu Kohus on on juba mitmes 
otsuses tuginenud õigusele kohalikule 
omavalitsusele ja on osutanud, et „avaliku 
võimu organid võivad kasutada võimalust 
tarvitada omaenda vahendeid nende 
ülesandeks olevate avalike teenuste 
osutamiseks koostöös teiste avaliku võimu 
organitega” (kohtuasi C-324/07); juhib 
lisaks tähelepanu Euroopa Liidu Kohtu 
suurkoja 9. juuni 2009. aasta otsusele 
kohtuasjas C-480/06, kus sätestatakse 
täiendavalt, et ühenduse õigusega ei ole 
ametiasutustele ette nähtud konkreetset 
õiguslikku vormi avalikule võimule 
usaldatud ülesannete ühiseks täitmiseks; 
arvab avaliku sektori sisesed partnerlused, 
nagu koostöö kohalike omavalitsuste vahel 
ja riigisisene koostöö, riigihankeid 
reguleeriva õiguse kohaldamisalast välja 
järgmiste kumulatiivsete kriteeriumite 
täitmise korral:

6. tuletab meelde, et Lissaboni 
reformilepinguga, mis kehtib alates 1. 
detsembrist 2009, tunnustatakse 
esmakordselt Euroopa Liidu esmastes 
õigusaktides õigust piirkondlikele ja 
kohalikele omavalitsustele (Euroopa Liidu 
lepingu artikli 4 lõige 2); rõhutab, et 
Euroopa Liidu Kohus on osutanud, et 
„avaliku võimu organid võivad kasutada 
võimalust tarvitada omaenda vahendeid 
nende ülesandeks olevate avalike teenuste 
osutamiseks koostöös teiste avaliku võimu 
organitega” (kohtuasi C-324/07); juhib 
lisaks tähelepanu Euroopa Liidu Kohtu 
suurkoja 9. juuni 2009. aasta otsusele 
kohtuasjas C-480/06, kus sätestatakse 
täiendavalt, et ühenduse õigusega ei ole 
ametiasutustele ette nähtud konkreetset 
õiguslikku vormi avalikule võimule 
usaldatud ülesannete ühiseks täitmiseks; 
rõhutab, et Euroopa Liidu Kohus on 
teatanud, et riigiasutuste vaheline koostöö 
ei kuulu riigihankeid reguleeriva õiguse 
kohaldamisalasse üksnes teatavatel 
tingimustel, mis on esitatud juba 
asjaoludes, millele tuginevad tema 
otsused; arvab avaliku sektori sisesed 
partnerlused, nagu koostöö kohalike 
omavalitsuste vahel ja riigisisene koostöö, 
riigihankeid reguleeriva õiguse 
kohaldamisalast välja järgmiste 
kumulatiivsete kriteeriumite täitmise 
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korral:

Or. de

Muudatusettepanek 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- tegemist on kõigile omavalitsustele 
usaldatud avaliku ülesande ühise 
täitmisega,

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. en

Muudatusettepanek 49
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– tegemist on kõigile omavalitsustele
usaldatud avaliku ülesande ühise 
täitmisega,

– tegemist on kõigile omavalitsustele 
usaldatud avaliku ülesande ühise 
täitmisega, kui seeläbi saavutatakse 
avaliku huvi eesmärgid ning kui alles 
koostöö kaudu osutub ülesande täitmine 
võimalikuks või oluliselt paremaks,

Or. de

Muudatusettepanek 50
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 1 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– tegemist on kõigile sidusrühmadele 
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usaldatud avaliku ülesande ühise 
täitmisega, et teha tõelist koostööd 
vastastikuse teenuste osutamise 
kontekstis,

Or. de

Muudatusettepanek 51
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 1 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– teenuste vahetamine on tasuta,

Or. de

Muudatusettepanek 52
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 1 c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– koostöö võib toimuda üksnes avalike 
huvide eesmärkide saavutamiseks ja 
ülesannete täitmine muutub asjaosalistele 
võimalikuks või oluliselt lihtsamaks alles 
koostöö kaudu,

Or. de

Muudatusettepanek 53
Peter Simon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- ning suurema osa ülesandest täidavad 
kaasatud ametiasutused;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Peter Simon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– ning suurema osa ülesandest täidavad 
kaasatud ametiasutused;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 55
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – taane 3 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– koostöö alla kuuluvaid teenuseid ei 
hüvitata, st et kahe avalik-õigusliku 
partneri vahel ei toimu koostööst 
tulenevaid finantstehinguid ning eelkõige 
ei teenita kasumit,

Or. de

Muudatusettepanek 56
Zuzana Roithová

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni üles, võttes arvesse 
vajadust suurendada riigihangete 
tõhusust ja tugevdada nende riiklikku 
kontrolli ning seoses eesmärgiga võidelda 
tõhusalt protektsionismi ja korruptsiooni 
vastu, viima läbi (ja avaldama ühtses 
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internetiportaalis) ELilt finantsabi saanud 
riigihangete tulemuste võrdlusanalüüse, 
keskendudes eelkõige järgmistele 
näitajatele:
1. kavandatud hankemenetluse hinna ja 
pärast töö üleandmist selgunud lõpliku 
hinna vaheliste erinevuste avaldamine 
(eeldusel, et erinevus on võiduhinnast 
vähemalt 5% suurem), sh kõnealuses 
kavandatud hankemenetluses pakutud 
kõrgeimate ja madalaimate hindade 
avaldamine;
2. teistes liikmesriikides tehtud 
võrreldavat tööd käsitleva teabe 
avaldamine (nt 1 km kiirtee ehitamise 
kulud eri liikmesriikides);
3. täieliku teabe avaldamine nende 
ettevõtete omanike kohta, kellega 
riigihankelepingud sõlmiti, ning 
valdusühingute puhul ka teave ema- ja 
tütarettevõtete omanike kohta;
4. teabe avaldamine korduvate 
kavandatud hankemenetluste võitjate ja 
kõnealuste ettevõtete omanike kohta;

Or. cs

Muudatusettepanek 57
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. juhib tähelepanu komisjoni antud 
selgitusele, mille kohaselt mitte kõik 
ametiasutuste võetud meetmed ei kuulu 
riigihangete valdkonna 
reguleerimisalasse. Kuni Euroopa 
õigusaktide sätted ei nõua turu tingimuste 
loomist teatud valdkonnas, võivad 
liikmesriigid ise otsustada, kas ja mis 
ulatuses nad soovivad avalikes huvides 
ülesandeid ise täita;
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Or. en

Muudatusettepanek 58
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Euroopa Kohtu järeldused nimetatud 
otsuse kohta ei kohaldu üksnes 
omavalitsuste koostööle, vaid on 
üldkehtivad ja seetõttu saab neid üle 
kanda teiste avalik-õiguslike hankijate 
vahelisele koostööle;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 d (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 d. juhib tähelepanu sellele, et 
riigiasutuste vahelise koostöö võimalused 
on piiratud nii geograafiliselt kui ka 
koostööga seotud majapidamiste arvu 
silmas pidades;

Or. de

Muudatusettepanek 60
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 e (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 e. kinnitab, et teenuste vahetamise 
mittehüvitamine tuleb sätestada nii kitsalt, 
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et asjaosaliste vahel ei toimuks 
finantstehinguid, eelkõige ei tohi maksta 
hüvitisi ega teenida kasumit; märgib, et 
riigihankeid käsitleva õiguse 
kohaldamisalast välja jäetud riigiasutuste 
vaheline koostöö peab piirduma 
geograafilises naabruses asuvate 
riigiasutuste ja organitega ning et 
ülesande tasandil tuleb piirduda ühise 
ülesande täitmiseks hädavajalike 
tegevustega;

Or. de

Muudatusettepanek 61
Bernadette Vergnaud

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
märgib, et vastav kohtupraktika on 
muutunud piisavalt selgeks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üle teavitama
nimetatud kohtuotsuste õiguslikest 
tagajärgedest ning loodab, et selles 
valdkonnas ei algatada tulevikus enam 
rikkumismenetlusi;

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
tervitab Euroopa Kohtu hiljutisi otsuseid 
kõnealuses valdkonnas; kutsub seoses 
sellega komisjoni ja liikmesriike üles
levitama laialdaselt teavet nimetatud 
kohtuotsuste õiguslike tagajärgede kohta
ning loodab, et selles valdkonnas ei 
algatada tulevikus enam 
rikkumismenetlusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
märgib, et vastav kohtupraktika on 
muutunud piisavalt selgeks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üle teavitama 
nimetatud kohtuotsuste õiguslikest 
tagajärgedest ning loodab, et selles 
valdkonnas ei algatada tulevikus enam 
rikkumismenetlusi;

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles teavitama 
nimetatud kohtuotsuste õiguslikest 
tagajärgedest; lisaks kutsub komisjoni üles 
koostöös Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikidega sätestama Euroopa 
Kohtu otsuste põhjal selgeid ja 
üldkehtivaid kriteeriume riigiasutuste 
vahelise koostöö ja riigiasutuse sisese 
riigihanke kohta ning avaldama neid 
teatisena;

Or. de

Muudatusettepanek 63
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
märgib, et vastav kohtupraktika on 
muutunud piisavalt selgeks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üle teavitama 
nimetatud kohtuotsuste õiguslikest 
tagajärgedest ning loodab, et selles 
valdkonnas ei algatada tulevikus enam 
rikkumismenetlusi;

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
märgib, et vastav kohtupraktika on 
muutunud piisavalt selgeks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles teavitama 
nimetatud kohtuotsuste õiguslikest 
tagajärgedest ning loodab, et selles 
valdkonnas ei algatada tulevikus enam 
rikkumismenetlusi; juhib lisaks 
tähelepanu sellele, et Euroopa Kohus on 
märkinud oma otsuses ka seda, et loa 
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andmine erakapitali investeeringule ilma 
ametliku hankemenetluseta sõlmitud 
lepingu kehtivusaja jooksul tähendab 
lepingu oluliste tingimuste muutmist ning 
selle tulemusel osutub vajalikuks 
pakkumismenetluse korraldamine; 
märgib, et kõnealuse valdkonna 
kohtupraktika pakub nüüdseks juba 
piisavalt pidepunkte siduvate 
kriteeriumide kehtestamiseks 
riigihankemenetluse väljakuulutamiseta 
tehtavale riigiasutuste vahelisele 
koostööle ja riigiasutuste sisestele 
riigihangetele; kutsub komisjoni üles 
koostöös Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikidega sätestama Euroopa 
Kohtu otsuste põhjal selgeid ja 
üldkehtivaid kriteeriume riigiasutuste 
vahelise koostöö ja riigiasutuse sisese 
riigihanke kohta ning avaldama neid 
teatisena;

Or. de

Muudatusettepanek 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
märgib, et vastav kohtupraktika on
muutunud piisavalt selgeks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üle teavitama 
nimetatud kohtuotsuste õiguslikest 
tagajärgedest ning loodab, et selles 
valdkonnas ei algatada tulevikus enam 
rikkumismenetlusi;

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
märgib, et avaliku sektori sisest koostööd 
käsitlevad nõuded on Euroopa Liidu 
Kohtu otsuste tõttu olulisel määral 
muutunud; seetõttu kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles teavitama nimetatud 
kohtuotsuste õiguslikest tagajärgedest;
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui niisugune 
konkreetne lühiajaline võimalus lepingu 
sõlmimise ajal reaalselt eksisteerib; 
märgib, et vastav kohtupraktika on
muutunud piisavalt selgeks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üle teavitama 
nimetatud kohtuotsuste õiguslikest 
tagajärgedest ning loodab, et selles 
valdkonnas ei algatada tulevikus enam 
rikkumismenetlusi;

7. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
Kohus otsustas oma 10 septembri otsuses 
kohtuasjas C-573/07, et äriühingu kapitali 
avatust eraõiguslikele investoritele saab 
arvesse võtta vaid juhul, kui riiklikul 
kapitalil põhineva ettevõtte olemus 
lepingu kehtivuse aja jooksul muutub, mis 
muudab lepingu põhitingimusi ning 
nõuab uue hankekonkursi korraldamist; 
märgib, et avaliku sektori sisest koostööd 
käsitlevad nõuded on Euroopa Liidu 
Kohtu otsuste tõttu olulisel määral 
muutunud; seetõttu kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üle teavitama nimetatud 
kohtuotsuste õiguslikest tagajärgedest;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 – pealkiri (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste kontsessioonid

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Frank Engel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning 
väljendab seetõttu kahtlust, kas 
ettepanekul võtta vastu õigusakt teenuste 
kontsessioonide kohta oleks 
lisandväärtust; on seisukohal, et 2004. 
aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning palub 
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seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

komisjonil võtta neid asjakohaselt arvesse 
vaid juhul, kui hindamine kinnitab 
õigusliku määratluse vajadust; väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
muutunud ning abi oleks edasistest 
selgitustest;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu ülisuurt kahtlust, kas ettepanekul 
võtta vastu õigusakt teenuste 
kontsessioonide kohta oleks lisandväärtust; 
on seisukohal, et 2004. aastast pärinevate 
riigihankeid reguleerivate direktiividega 
ning neid täiendava Euroopa Liidu Kohtu 
praktikaga on teenuste kontsessioonide 
defineerimine ja neile õigusliku raamistiku 
loomine lõplikult lõpetatud ning puudub 
vajadus reguleerida neid Euroopa 
teenuste kontsessioone käsitlevas 
direktiivis;

Or. de
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Muudatusettepanek 70
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu 
praktikaga on teenuste kontsessioonide 
defineerimine ja neile õigusliku 
raamistiku loomine lõplikult lõpetatud;

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; eeldab, et komisjon teeb 
järeldused avaliku ja erasektori 
partnerluste ebaõnnestumisest; rõhutab, et 
teenuste kontsessioonide puhul tuleb 
asjakohaselt arvesse võtta nii menetluse 
keerukust kui ka suuri erinevusi 
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vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

liikmesriikide õiguskultuuris ja - praktikas 
ning väljendab seetõttu kahtlust, kas 
ettepanekul võtta vastu õigusakt teenuste 
kontsessioonide kohta oleks lisandväärtust; 
on seisukohal, et 2004. aastast pärinevate 
riigihankeid reguleerivate direktiividega 
ning neid täiendava Euroopa Liidu Kohtu 
praktikaga on teenuste kontsessioonide 
defineerimine ja neile õigusliku raamistiku 
loomine lõplikult lõpetatud;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud; peab siiski 
tervitatavaks teenuste kontsessioonide 
hankemenetluste väljakuulutamist 
käsitlevate eeskirjade väljatöötamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 73
Bernadette Vergnaud

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 
vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja – praktikas, ning on 
seisukohal, et riigihankedirektiivide 
tulevastel läbivaatamistel tuleks teenuste 
kontsessioone käsitleda konkreetsetes 
õigusaktides, mis põhinevad nende 
määratlusel ja staatusel, mis on 
täpsustatud 2004. aastast pärinevates
riigihankeid reguleerivates direktiivides ja 
mida on täiendatud Euroopa Liidu Kohtu 
praktikaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; rõhutab, et teenuste 
kontsessioonide puhul tuleb asjakohaselt 
arvesse võtta nii menetluse keerukust kui 
ka suuri erinevusi liikmesriikide 
õiguskultuuris ja - praktikas ning väljendab 
seetõttu kahtlust, kas ettepanekul võtta 

9. võtab teadmiseks komisjoni 19. 
novembri 2009. aasta teatise avaliku ja 
erasektori partnerluse arendamine kohta ja 
ootab suure huviga vastavat 
mõjuhindamist; eeldab, et komisjon teeb 
järeldused avaliku ja erasektori 
partnerluste ebaõnnestumisest; rõhutab, et 
teenuste kontsessioonide puhul tuleb 
asjakohaselt arvesse võtta nii menetluse 
keerukust kui ka suuri erinevusi 
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vastu õigusakt teenuste kontsessioonide 
kohta oleks lisandväärtust; on seisukohal, 
et 2004. aastast pärinevate riigihankeid 
reguleerivate direktiividega ning neid 
täiendava Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
on teenuste kontsessioonide defineerimine 
ja neile õigusliku raamistiku loomine 
lõplikult lõpetatud;

liikmesriikide õiguskultuuris ja - praktikas 
ning väljendab seetõttu kahtlust, kas 
ettepanekul võtta vastu õigusakt teenuste 
kontsessioonide kohta oleks lisandväärtust; 
on seisukohal, et 2004. aastast pärinevate 
riigihankeid reguleerivate direktiividega 
ning neid täiendava Euroopa Liidu Kohtu 
praktikaga on teenuste kontsessioonide 
defineerimine ja neile õigusliku raamistiku 
loomine lõplikult lõpetatud;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. on seisukohal, et riigihankelepingud 
puudutavad riigi vahendeid ning peavad 
seetõttu olema läbipaistvad ning 
avalikkusele kättesaadavad; palub 
komisjonil seda selgitada, nii et kohalikud 
omavalitsused ja muud ametiasutused 
saavad olla kindlad, et nad võivad oma 
kodanikke võetud lepingulistest 
kohustustest teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. rõhutab, et riigihankelepingute 
sõlmimine peab olema läbipaistev ja 
võrdselt tuleb kohelda kõiki huvitatud 
pooli, pidades otsustavaks kriteeriumiks 
projekti hinna-kvaliteedi suhet, nii et 
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võetaks arvesse parimat, mitte üksnes 
kõige odavamat pakkumust;

Or. el

Muudatusettepanek 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 – pealkiri (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku ja erasektori partnerlus

Or. en

Muudatusettepanek 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 – taane 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- eraõigusliku partneri valik tehakse 
läbipaistva menetluse alusel pärast seda, 
kui finants-, tehnilisi, talitus- ja 
haldustehnilisi nõudeid ning pakkumise 
tunnuseid osutatava teenuse suhtes on 
kontrollitud;

- eraõigusliku partneri valik tehakse 
läbipaistva menetluse alusel koos lepingu 
eelneva avaldamisega pärast seda, kui 
finants-, tehnilisi, talitus- ja haldustehnilisi 
nõudeid ning pakkumise tunnuseid 
osutatava teenuse suhtes on kontrollitud;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Frank Engel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. kinnitab, et ettepanekud teenuste 
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kontsessioone käsitlevate õigusaktide 
kohta on põhjendatud vaid juhul, kui 
nende eesmärk on siseturu toimimise 
moonutuste kõrvaldamine; lisaks 
kinnitab, et kõnealuseid moonutusi ei ole 
siiani tuvastatud ning seetõttu on teenuste 
kontsessioone käsitlevat õigusakti vaja 
vaid juhul, kui selle eesmärk on siseturu 
toimimise selgesti määratletav 
parandamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 80
Bernadette Vergnaud

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. kutsub komisoni üles, pidades silmas 
tema 19. novembri 2009. aasta teatist, 
toetama avaliku ja erasektori koostöö 
üksikasjalikumat lähenemisviisi, võttes 
arvesse ka mõnikord ettetulevaid raskusi; 
leiab siiski, et avaliku ja erasektori 
koostöö võib olla lahenduseks eelkõige 
oluliste infrastruktuuritööde puhul, 
tingimusel et tagataks tasakaal ühelt poolt 
kasutajatele osutatud teenuse hinna ja 
kvaliteedi ja teiselt poolt ettevõtete 
annuiteedist saadud kasumi vahel; kutsub 
komisjoni üles viima läbi uuringu selle 
kohta, milline on niisuguse koostöö 
avaldatav tegelik pikaajaline majanduslik 
kasu riigiasutustele ja riikidele eri 
majandusvaldkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 c (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 c. rõhutab samas, et hiljutine 
finantskriis on toonud ilmsiks viisid, 
kuidas avaliku ja erasektori partnerlusi 
sageli rahastatakse ning kuidas 
finantsrisk on jaotatud; palub komisjonil 
nõuetekohaselt hinnata avaliku ja 
erasektori partnerluste loomisega seotud 
finantsriske;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 – pealkiri (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Linnaplaneerimine/linnaareng

Or. en

Muudatusettepanek 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. ootab suure huviga Euroopa Liidu 
Kohtu otsust kohtuasjas C-451/08 ning 
loodab, et see toob kaasa 
linnaplaneerimisega seotud vaidluste 
lahendamise; toetab Euroopa Liidu Kohtu 
kohtujuristi 17. novembril 2009 nimetatud 
kohtuasjas esitatud seisukohta: „Kuigi
direktiivi ulatuslikke ja ambitsioonikaid 
eesmärke tuleb direktiivi tõlgendamisel 
arvesse võtta, ei tohi nad aga anda põhjust 

11. ootab suure huviga Euroopa Liidu 
Kohtu otsust kohtuasjas C-451/08 ning 
loodab, et see toob kaasa 
linnaplaneerimisega seotud vaidluste 
lahendamise; on seisukohal, et kuigi
direktiivi ulatuslikke ja ambitsioonikaid 
eesmärke tuleb direktiivi tõlgendamisel 
arvesse võtta, ei tohi nad aga anda põhjust 
eeldamiseks, et direktiivi kohaldamisala 
võib eesmärgile viidates piiramatult 
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eeldamiseks, et direktiivi kohaldamisala 
võib eesmärgile viidates piiramatult 
laiendada (punkt 35); muidu tekib oht, et 
direktiivi reguleerimisalasse kuulub kogu 
linnaplaneerimise alane tegevus, kuna 
ehitustööde võimalikku teostamist 
käsitlevate sätetega muudetakse määratluse 
kohaselt olulisel määral asjaomase maa 
väärtust (punkt36)”;

laiendada; muidu tekib oht, et direktiivi 
reguleerimisalasse kuulub kogu 
linnaplaneerimise alane tegevus, kuna 
ehitustööde võimalikku teostamist 
käsitlevate sätetega muudetakse määratluse 
kohaselt olulisel määral asjaomase maa 
väärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. ootab suure huviga Euroopa Liidu 
Kohtu otsust kohtuasjas C-451/08 ning 
loodab, et see toob kaasa 
linnaplaneerimisega seotud vaidluste 
lahendamise; toetab Euroopa Liidu Kohtu 
kohtujuristi 17. novembril 2009 nimetatud 
kohtuasjas esitatud seisukohta: „Kuigi 
direktiivi ulatuslikke ja ambitsioonikaid 
eesmärke tuleb direktiivi tõlgendamisel 
arvesse võtta, ei tohi nad aga anda põhjust 
eeldamiseks, et direktiivi kohaldamisala 
võib eesmärgile viidates piiramatult 
laiendada (punkt 35); muidu tekib oht, et 
direktiivi reguleerimisalasse kuulub kogu 
linnaplaneerimise alane tegevus, kuna 
ehitustööde võimalikku teostamist 
käsitlevate sätetega muudetakse määratluse 
kohaselt olulisel määral asjaomase maa 
väärtust (punkt36)”;

11. ootab suure huviga Euroopa Liidu 
Kohtu otsust kohtuasjas C-451/08 ning 
loodab, et see toob kaasa 
linnaplaneerimisega seotud vaidluste 
lahendamise; on seisukohal, et 
riigihankeid käsitlev õigus on viimastel 
aastatel tunginud valdkondadesse, mida 
algupäraselt selle reguleerimisalas ei 
olnud, ning ergutab seetõttu, et 
riigihankeid käsitleva õiguse eeskirjade 
kohaldamisel seatakse uuesti suurema 
tähelepanu alla riigihanke tunnused;
toetab Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristi 
17. novembril 2009 nimetatud kohtuasjas 
esitatud seisukohta: „Kuigi direktiivi 
ulatuslikke ja ambitsioonikaid eesmärke 
tuleb direktiivi tõlgendamisel arvesse võtta, 
ei tohi nad aga anda põhjust eeldamiseks, 
et direktiivi kohaldamisala võib eesmärgile 
viidates piiramatult laiendada (punkt 35); 
muidu tekib oht, et direktiivi 
reguleerimisalasse kuulub kogu 
linnaplaneerimise alane tegevus, kuna 
ehitustööde võimalikku teostamist 
käsitlevate sätetega muudetakse määratluse 
kohaselt olulisel määral asjaomase maa 
väärtust (punkt36)”;
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Or. de

Muudatusettepanek 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 – pealkiri (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Riigihanked, mille maksumus on 
piirmääradest väiksem

Or. en

Muudatusettepanek 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tuletab meelde, et Euroopa Parlament 
on ühinenud Euroopa Liidu Kohtule 
esitatud hagiga komisjoni 1. augusti 2006. 
aasta teatise vastu, milles käsitletakse 
ühenduse õigust lepingute sõlmimisel, mis 
ei ole või on ainult osaliselt reguleeritud 
riigihankedirektiividega, ning ootab kiiret 
kohtuotsust;

12. tuletab meelde, et Euroopa Parlament 
on ühinenud Euroopa Liidu Kohtule 
esitatud hagiga Saksamaa vs. komisjon 
komisjoni 1. augusti 2006. aasta teatise 
vastu, milles käsitletakse ühenduse õigust 
lepingute sõlmimisel, mis ei ole või on 
ainult osaliselt reguleeritud 
riigihankedirektiividega, ning ootab kiiret 
kohtuotsust;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Mikroettevõtted ning väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted
12 a. palub komisjonil hinnata 
riigihankeid käsitlevate direktiivide mõju 
alltöövõtja osas mikroettevõtetele ning 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, ning hinnata direktiivide 
edaspidise läbivaatamise otstarbel 
alltöövõtulepingute sõlmimise edasise 
reguleerimise vajadust, mille eesmärk on 
vältida eelkõige seda, et alltöövõtjatest 
VKEde riigihanketingimused on 
halvemad kui peatöövõtja tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 b. palub komisjonil olla paindlikum 
direktiivi 2004/18/EÜ artikli 9 lõigus 3 
sätestatud nõudmise käsitlemisel, mille 
kohaselt „ühtegi ehitustööprojekti ega 
tarnete ja/või teenuste teatavate koguste 
kavandatavat ostu ei tohi osadeks jaotada, 
eesmärgiga takistada selle kuulumist 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse”, 
et võimaldada VKEde osalemist kõigis 
riigihangetes;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 c (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 c. kutsub komisjoni üles lihtsustama 
riigihankemenetlusi eesmärgiga 
vabastada kohalikud omavalitsused ja 
ettevõtted aja ja raha kulutamise 
kohustusest bürokraatlike küsimuste 
lahendamiseks; rõhutab, et menetluse 
lihtsustamine annab VKEdele parema 
juurdepääsu ning nad saavad võrdsematel 
ja õiglasematel tingimustel riigihangetes 
osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 d (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 d. on seisukohal, et alltöövõtt on 
töökorralduse viisiks, mis on sobilik 
ehitustööde teostamise eriliste 
aspektidega; rõhutab, et 
alltöövõtulepingutes tuleb järgida kõiki 
peatöövõtjale asetatud kohustusi, eelkõige 
tööseadust ning ohutust. Seda asjaolu 
silmas pidades oleks mõistlik vastutuse 
jaotamine peatöövõtja ja alltöövõtja 
vahel; 

Or. en

Muudatusettepanek 91
Andreas Schwab

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 e (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 e. toetab alternatiivsetele pakkumistele 
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(või variantidele) süstemaatiliselt loa 
andmist; tuletab meelde, et riigihanke 
tingimused, eriti alternatiivsetele 
pakkumistele loa andmine, on olulised 
innovatiivsete lahenduste edendamisel ja 
levitamisel; rõhutab, et vajaduste 
kirjeldamine, viidates tulemuslikkust ja 
funktsionaalsust käsitlevatele nõuetele, ja 
variantidele selgesõnaline loa andmine 
võimaldavad pakkujatel esitada 
innovatiivseid lahendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Robert Rochefort

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 f (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 f. julgustab liikmesriike looma ühtse 
internetiportaali, mis sisaldab kogu 
riigihankeid käsitlevat teavet ja on kõigi 
hangete puhul tõeline ettevalmistav 
võrgustik; selle eesmärk on koolitada, 
teavitada ja suunata ettevõtjaid 
riigihangetes osalema ning selgitada 
kohaldatavat õiguslikku raamistikku, eriti 
VKEde jaoks (kellel üldiselt puuduvad 
olulised inim- ja haldusressursid ja 
eksperdiabi riigihangetega seotud 
terminoloogia ja menetluste osas); samuti 
võiks spetsialistide pakutav kasutajatugi 
aidata neil hinnata oma tegelikku 
suutlikkust täita tõhusalt pakkumise 
tingimused ning vajaduse korral aidata 
neil täita ka dokumente;

Or. fr
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Muudatusettepanek 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 – pealkiri (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnasäästlikud hanked

Or. en

Muudatusettepanek 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks 
eelkõige sotsiaalsete kriteeriumite osas;

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliima- ja keskkonnakaitse, 
energiatõhususe ja innovatsiooni jaoks, 
ning kinnitab veel kord, et ametiasutusi 
tuleb ergutada teostama 
riigihankemenetlusi keskkonnaalaste, 
sotsiaalsete ja muude kriteeriumite alusel 
ning neile tuleb selleks luua võimalused; 
tunneb heameelt praktilise abi üle, mida 
antakse ametiasutustele ja muudele avaliku 
sektori organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks 
eelkõige sotsiaalsete kriteeriumite osas;

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste ja muude kriteeriumite 
alusel ning neile tuleb selleks luua 
võimalused; tunneb heameelt praktilise abi 
üle, mida antakse ametiasutustele ja 
muudele avaliku sektori organitele seoses 
säästvate hangete korraldamisega;

Or. de

Muudatusettepanek 96
Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada
teostama riigihankemenetlusi
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt
praktilise abi üle, mida antakse 

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kutsub 
komisjoni üles selgitama, et 
ametiasutused saavad teostada
riigihankemenetlusi keskkonnaalaste 
kriteeriumide nagu säästev majandamine, 
sotsiaalsete kriteeriumide nagu 
asjakohaste kokkuleppeliste palkade 
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ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

maksmine ja muude kriteeriumite alusel; 
kutsub komisjoni üles töötama välja 
suuniseid või muud praktilist abi, mida 
antakse ametiasutustele ja muudele avaliku 
sektori organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

Or. de

Muudatusettepanek 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; avaldab kahetsust, et 
komisjon ei ole ikka veel avaldanud juhist 
sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
kohta; tunneb heameelt praktilise abi üle, 
mida antakse ametiasutustele ja muudele 
avaliku sektori organitele seoses säästvate 
hangete korraldamisega, ning julgustab 
komisjoni ja liikmesriike töötama välja 
eesmärke ja piirväärtusi sotsiaalsete 
kriteeriumite lisamiseks riigihangetesse, 
mida toetaksid teadlikkust suurendavad
koolitused ja kampaaniad; toetab 
kriteeriumite edasiarendamist läbipaistva ja 
liikmesriike kaasava protsessi abil; juhib 
tähelepanu, et selline protsess tõotab 
kujuneda edukaks eelkõige sotsiaalsete 



AM\808736ET.doc 53/77 PE439.869v01-00

ET

kriteeriumite osas;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Karl-Heinz Florenz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks 
eelkõige sotsiaalsete kriteeriumite osas;

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike ning sidusrühmi
kaasava protsessi abil; juhib tähelepanu, et 
eelkõige sotsiaalsete kriteeriumite osas 
võib sidusrühmade ja ennekõike 
asjaomaste majandusharude kaasamine 
olla vajalik, et tagada teostatavust;

Or. de

Muudatusettepanek 99
Evelyne Gebhardt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
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ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; avaldab kahetsust, et 
komisjon ei ole ikka veel avaldanud 
juhendit sotsiaalselt õiglaste ja 
keskkonnale suunatud 
riigihankemenetluste kohaldamise kohta;
tunneb heameelt praktilise abi üle, mida 
antakse ametiasutustele ja muudele avaliku 
sektori organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike töötama välja eesmärke ja 
strateegiaid sotsiaalsete kriteeriumide 
kohaldamiseks riigihankemenetlustele 
ning selles kontekstis korraldama 
teadlikkust suurendavaid koolitusi ja 
kampaaniaid; toetab kriteeriumite 
edasiarendamist läbipaistva ja liikmesriike 
kaasava protsessi abil; juhib tähelepanu, et 
selline protsess tõotab kujuneda edukaks
eelkõige sotsiaalsete kriteeriumite osas

Or. de

Muudatusettepanek 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; avaldab kahetsust, et 
komisjon ei ole ikka veel avaldanud juhist 
sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
kohta; tunneb heameelt praktilise abi üle, 
mida antakse ametiasutustele ja muudele 
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ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas; 

avaliku sektori organitele seoses säästvate 
hangete korraldamisega, ning julgustab 
komisjoni ja liikmesriike korraldama 
teadlikkust suurendavaid koolitusi ja 
kampaaniaid; toetab kriteeriumite 
edasiarendamist läbipaistva ja liikmesriike 
kaasava protsessi abil; juhib tähelepanu, et 
selline protsess tõotab kujuneda edukaks 
eelkõige sotsiaalsete kriteeriumite osas;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Rareş-Lucian Niculescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni ja konkurentsivõime 
stimuleerimise jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada
teostama riigihankemenetlusi 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude 
kriteeriumite alusel ning neile tuleb selleks 
luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama sagedasi 
teadlikkust suurendavaid koolitusi ja 
kampaaniaid; toetab kriteeriumite 
edasiarendamist läbipaistva ja liikmesriike 
ning kohalikke omavalitsusi kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

Or. ro
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Muudatusettepanek 102
Konstantinos Poupakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutusi tuleb ergutada 
teostama riigihankemenetlusi
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja muude
kriteeriumite alusel ning neile tuleb 
selleks luua võimalused; tunneb heameelt 
praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

13. rõhutab, kui olulised on riigihanked 
kliimakaitse, energiatõhususe, keskkonna 
ja innovatsiooni jaoks, ning kinnitab veel 
kord, et ametiasutused peaksid pöörama 
riigihankemenetluste teostamisel erilist 
rõhku keskkonnaalaste ja sotsiaalsete
kriteeriumite arvessevõtmisele; tunneb 
heameelt praktilise abi üle, mida antakse 
ametiasutustele ja muudele avaliku sektori 
organitele seoses säästvate hangete 
korraldamisega, ning julgustab komisjoni 
ja liikmesriike korraldama teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid; 
toetab kriteeriumite edasiarendamist 
läbipaistva ja liikmesriike kaasava 
protsessi abil; juhib tähelepanu, et selline 
protsess tõotab kujuneda edukaks eelkõige 
sotsiaalsete kriteeriumite osas;

Or. el

Muudatusettepanek 103
Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. rõhutab komisjoni aktiivse toetuse 
vajadust liikmesriikidele riigihangetesse 
sotsiaalsete kriteeriumite lisamisel, võttes 
aluseks ILO konventsioonide 
kriteeriumid, eelkõige konventsioone nr 
87 ja 98 ametiühingutega ühinemise ja 
kollektiivlepingute sõlmimise õiguse 
kohta, konventsioone nr 29 ja 105 
sunnitöö hukkamõistmise kohta, 
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konventsioone nr 100 ja 111 võrdse 
kohtlemise kohta ning diskrimineerimise 
hukkamõistmise kohta, konventsiooni nr 
138 laste töö kohta, ning konventsiooni nr 
94 sotsiaalsete kriteeriumite kohta 
riigihangetes.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 b. rõhutab komisjoni aktiivse toetuse 
vajadust liikmesriikidele riigihangetesse 
sotsiaalsete kriteeriumite lisamisel, ning 
riigihangete peamisi sotsiaalseid aspekte:
- naiste ja meeste võrdõiguslikkus, mida 
nõutakse komisjoni teatises (KOM(2007) 
424) naiste ja meeste palgaerinevuste 
vähendamise kohta;
- sotsiaalne ühtekuuluvus, eelkõige 
peamistes ILO konventsioonides 
määratletud põhiõiguste tunnustamine;
- õiglane töötasu kooskõlas komisjoni 
arvamusega õiglase töötasu kohta (KOM 
(93) 388) ning ILO inimväärse töö 
kavaga; 
- kollektiivlepingute tunnustamine, nagu 
on sätestatud ILO konventsiooni nr 94 
artikli 2 esimese lõigu alapunktis a; 

Or. en

Muudatusettepanek 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada; 
kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa 
Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil 
sammhaaval meetmeid märgistuste ja 
nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide igakülgsel kaasamisel; 
juhib samal ajal tähelepanu negatiivsele 
mõjule, mida piirkondlike, riiklike, 
üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste 
märgistuste arvukuse tõttu killustunud 
turg avaldab innovatsioonile ja teadusele;

14. rõhutab, kui suurel määral paraneks 
riigihankemenetluste läbipaistvus, kui 
valitsused kasutaksid samasid 
säästlikkuse kriteeriume kui kasutatakse 
erinevate märgistuste puhul; seetõttu 
nõuab andmebaasi koostamist, et erinevate 
jätkusuutlikkuse tagamise kavade või
märgistuste aluseks olevaid kohustuslikke 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada
ning et ametiasutused saaksid nende 
täitmist kontrollida; nõuab tungivalt, et
komisjon ja liikmesriigid korraldaksid 
kohalikele omavalitsustele ja poliitiliste 
otsuste langetajatele teadlikkust 
suurendavaid koolitusi ja kampaaniaid 
ning kaasaksid muud sidusrühmad, 
eelkõige sotsiaalseid teenuseid osutavad 
valitsusvälised sotsiaalsed 
organisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada; 
kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa 
Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil 
sammhaaval meetmeid märgistuste ja 
nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide igakülgsel kaasamisel; juhib 
samal ajal tähelepanu negatiivsele mõjule, 
mida piirkondlike, riiklike, üleeuroopaliste 
ja rahvusvaheliste märgistuste arvukuse 
tõttu killustunud turg avaldab 
innovatsioonile ja teadusele;

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada; 
kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa 
Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil 
sammhaaval meetmeid märgistuste ja 
nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks eesmärgiga hõlbustada 
nende kasutamist riigihangetes; eeldab, et 
see toimub liikmesriikide igakülgsel 
kaasamisel; kõnealused alt-üles suunas 
meetmed peaksid võtma arvesse 
väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, mis on 
sageli kohaliku ja piirkondliku 
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omavalitsuse ning riigi tasandil olemas; 
juhib samal ajal tähelepanu negatiivsele 
mõjule, mida piirkondlike, riiklike, 
üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste 
märgistuste arvukuse tõttu killustunud turg 
avaldab innovatsioonile ja teadusele;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab andmebaasi koostamist, et
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes 
kasutada; kutsub komisjoni üles võtma nii 
Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel 
tasandil sammhaaval meetmeid 
märgistuste ja nende aluseks olevate 
kriteeriumite ühtlustamiseks; eeldab, et 
see toimub liikmesriikide igakülgsel 
kaasamisel; juhib samal ajal tähelepanu 
negatiivsele mõjule, mida piirkondlike, 
riiklike, üleeuroopaliste ja 
rahvusvaheliste märgistuste arvukuse 
tõttu killustunud turg avaldab 
innovatsioonile ja teadusele;

14. nõuab standardite andmebaasi 
koostamist, mis hõlmaks ka 
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid 
kriteeriume, ning millele ametiasutused 
ligi pääseksid, tagamaks, et riigihangete 
korraldajatel on pakkumismenetluste 
koostamisel asjakohased suunised ja 
selged nõuded kohaldatava standardi 
järgimise kontrollimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada; 

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada; 
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kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa 
Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil 
sammhaaval meetmeid märgistuste ja 
nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide igakülgsel kaasamisel; juhib 
samal ajal tähelepanu negatiivsele mõjule, 
mida piirkondlike, riiklike, üleeuroopaliste 
ja rahvusvaheliste märgistuste arvukuse 
tõttu killustunud turg avaldab 
innovatsioonile ja teadusele;

kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa 
Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil 
sammhaaval meetmeid märgistuste ja 
nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide ja sidusrühmade igakülgsel 
kaasamisel; juhib samal ajal tähelepanu 
negatiivsele mõjule, mida piirkondlike, 
riiklike, üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste 
märgistuste arvukuse tõttu killustunud turg 
avaldab innovatsioonile ja teadusele;

Or. de

Muudatusettepanek 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes 
kasutada; kutsub komisjoni üles võtma nii 
Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel 
tasandil sammhaaval meetmeid märgistuste 
ja nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide igakülgsel kaasamisel; juhib 
samal ajal tähelepanu negatiivsele mõjule, 
mida piirkondlike, riiklike, üleeuroopaliste 
ja rahvusvaheliste märgistuste arvukuse 
tõttu killustunud turg avaldab 
innovatsioonile ja teadusele;

14. kutsub komisjoni üles võtma nii 
Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel 
tasandil sammhaaval meetmeid märgistuste 
ja nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide ja kõigi sidusrühmade 
igakülgsel kaasamisel; juhib lisaks
tähelepanu negatiivsele mõjule, mida 
erinevate piirkondlike, riiklike, 
üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste 
märgistuste arvukuse tõttu killustunud turg 
avaldab innovatsioonile ja teadusele;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Anja Weisgerber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada; 
kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa 
Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil 
sammhaaval meetmeid märgistuste ja 
nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide igakülgsel kaasamisel; juhib 
samal ajal tähelepanu negatiivsele mõjule, 
mida piirkondlike, riiklike, üleeuroopaliste 
ja rahvusvaheliste märgistuste arvukuse 
tõttu killustunud turg avaldab 
innovatsioonile ja teadusele;

14. nõuab andmebaasi koostamist, et 
erinevate märgistuste aluseks olevaid 
kriteeriumeid saaks riigihangetes kasutada; 
kutsub komisjoni üles võtma nii Euroopa 
Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil 
sammhaaval meetmeid märgistuste ja 
nende aluseks olevate kriteeriumite 
ühtlustamiseks; eeldab, et see toimub 
liikmesriikide ja sidusrühmade igakülgsel 
kaasamisel; juhib samal ajal tähelepanu 
negatiivsele mõjule, mida piirkondlike, 
riiklike, üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste 
märgistuste arvukuse tõttu killustunud turg 
avaldab innovatsioonile ja teadusele;

Or. de

Muudatusettepanek 111
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 – pealkiri (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked

Or. en

Muudatusettepanek 112
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 

15. juhib tähelepanu riigihangete 
tähtsusele ELi sotsiaalsete eesmärkide 
saavutamisel ning säästva arengu 
edendamisel; rõhutab, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonnas 
valitseb ebaselgus, ning palub komisjonil 
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põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

anda selles valdkonnas konstruktiivset abi 
käsiraamatute koostamisega; juhib sellega 
seoses tähelepanu ka Lissaboni 
reformilepingu ja põhiõiguste harta tõttu 
muutunud õigusraamistikule ning loodab, 
et komisjon neid muutusi asjakohaselt 
rakendab; tuletab meelde põhimõttelise 
probleemi, et kui sotsiaalsed kriteeriumid 
on olulisel määral seotud 
tootmisprotsessiga, ei ole neid peaaegu 
üldse näha lõpptootes ning nende 
kontrollimine on tootmise üleilmastumise 
ja keeruliste tarneahelate tõttu raske; 
eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma nõutavate kriteeriumite 
järgimist kontrollides, ning kutsub 
komisjoni üles andma vastavat abi 
jätkusuutlikkuse tagamise kavadele ning 
toetama vahendeid, mida saab kasutada 
tarneahelate usaldusväärsuse 
tõendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Bernadette Vergnaud

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 

15. juhib tähelepanu riigihangete 
tähtsusele ELi sotsiaalsete eesmärkide 
elluviimisel ja säästva arengu 
seisukohast; rõhutab, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonnas 
valitseb ebaselgus, ning palub komisjonil 
anda selles valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega ja avaldada viivitamata 
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neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

suunised sotsiaalsete kaalutluste 
arvessevõtmise kohta riigihangetes; juhib 
sellega seoses tähelepanu ka Lissaboni 
lepingu ja põhiõiguste harta tõttu 
muutunud õigusraamistikule ning loodab, 
et komisjon neid muutusi asjakohaselt 
rakendab; on seisukohal, et ELi uus 
õiguslik raamistik tugevdab ILO 
riigihangete tööklausleid käsitleva 
konventsiooni nr 94 õiguspärasust ning et 
liikmesriike, kes ei ole kõnealust 
konventsiooni veel ratifitseerinud, tuleks 
õhutada seda tegema; tuletab meelde 
põhimõttelise probleemi, et sotsiaalsed 
kriteeriumid on olulisel määral seotud 
tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole neid 
peaaegu üldse näha lõpptootes ning nende 
kontrollimine on tootmise üleilmastumise 
ja keeruliste tarneahelate tõttu raske; 
eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
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koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

koostamisega ja töö kvaliteedi alaste 
kriteeriumitega, mis toetavad ametiasutusi 
tööhõivega seotud sotsiaalsete aspektide 
lisamisel riigihangetesse; juhib sellega 
seoses tähelepanu ka Lissaboni 
reformilepingu ja põhiõiguste harta tõttu 
muutunud õigusraamistikule ning loodab, 
et komisjon neid muutusi asjakohaselt 
rakendab; on seisukohal, et uus ELi 
õigusraamistik tugevdab tööhõive sätteid 
riigihangetes käsitleva ILO konventsiooni 
nr 94 õiguspärasust ning et liikmesriike, 
kes ei ole konventsiooni veel 
ratifitseerinud, tuleks innustada seda 
tegema; tuletab meelde põhimõttelise 
probleemi, et sotsiaalsed kriteeriumid on 
olulisel määral seotud tootmisprotsessiga, 
mistõttu ei ole neid peaaegu üldse näha 
lõpptootes ning nende kontrollimine on 
tootmise üleilmastumise ja keeruliste 
tarneahelate tõttu raske; eeldab seetõttu, et 
sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
valdkonna jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks; palub 
komisjonil aidata liikmesriikidel jälgida ja 
hinnata mõju, mida riigihankemenetlused 
kaupade ja teenuste kvaliteedile ning 
tööhõivele avaldavad;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Evelyne Gebhardt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega ning kehtestada hea töö 
kriteeriumid, et toetada 
riigihankelepingute sõlmimisel 
tööhõivega seotud kaalutluste kaasamist; 
juhib sellega seoses tähelepanu ka 
Lissaboni reformilepingu ja põhiõiguste 
harta tõttu muutunud õigusraamistikule 
ning loodab, et komisjon neid muutusi 
asjakohaselt rakendab; märgib, et ELi uus 
õiguslik raamistik tugevdab ILO 
konventsiooni nr 94 õiguspärasust, mis 
käsitleb töönorme riigihankelepingute 
puhul; tuletab meelde põhimõttelise 
probleemi, et sotsiaalsed kriteeriumid on 
olulisel määral seotud tootmisprotsessiga, 
mistõttu ei ole neid peaaegu üldse näha 
lõpptootes ning nende kontrollimine on 
tootmise üleilmastumise ja keeruliste 
tarneahelate tõttu raske; eeldab seetõttu, et 
sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
valdkonna jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks; palub 
komisjonil toetada liikmesriike 
riigihankemenetluste tagajärgede 
kontrollimisel ja hindamisel toodete ja 
teenuste kvaliteedile;

Or. de
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Muudatusettepanek 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu 
ja põhiõiguste harta tõttu muutunud
õigusraamistikule ning loodab, et 
komisjon neid muutusi asjakohaselt 
rakendab; tuletab meelde põhimõttelise 
probleemi, et sotsiaalsed kriteeriumid on 
olulisel määral seotud tootmisprotsessiga, 
mistõttu ei ole neid peaaegu üldse näha 
lõpptootes ning nende kontrollimine on 
tootmise üleilmastumise ja keeruliste 
tarneahelate tõttu raske; eeldab seetõttu, et 
sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
valdkonna jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega ja töö kvaliteedi alaste 
kriteeriumitega, mis toetavad ametiasutusi 
tööhõivega seotud sotsiaalsete aspektide 
lisamisel riigihangetesse; on seisukohal, 
et uus ELi õigusraamistik tugevdab 
tööhõive sätteid riigihangetes käsitleva 
ILO konventsiooni nr 94 õiguspärasust 
ning et liikmesriike, kes ei ole 
konventsiooni veel ratifitseerinud, tuleks 
innustada seda tegema; palub komisjonil 
aidata liikmesriikidel jälgida ja hinnata 
mõju, mida riigihankemenetlused 
kaupade ja teenuste kvaliteedile ning 
tööhõivele avaldavad; tuletab meelde 
põhimõttelise probleemi, et sotsiaalsed 
kriteeriumid on olulisel määral seotud 
tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole neid 
peaaegu üldse näha lõpptootes ning nende 
kontrollimine on tootmise üleilmastumise 
ja keeruliste tarneahelate tõttu raske; 
eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Wim Van De Camp

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada 
tarneahelate usaldusväärsuse 
tõendamiseks; 

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 

Or. en

Muudatusettepanek 118
Anna Hedh

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada 
tarneahelate usaldusväärsuse 
tõendamiseks;

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada selleks, et 
hanke esitanud ametiasutus ei võtaks 
vastutust üksnes oma lepinguliste 
tarnijate, vaid ka mitmel tasandil 
tegutsevate alltöövõtjate/tütarettevõtete 
eest; 

Or. sv

Muudatusettepanek 119
Rareş-Lucian Niculescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
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riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 
neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse ühtlustatud andmebaas, mis 
sisaldab iga toote suhtes kohaldatavaid 
kriteeriume; juhib tähelepanu raskustele ja 
kuludele, mida riigihangetega tegelevad 
asutused peavad kandma kriteeriumite 
järgimist kontrollides, ning kutsub 
komisjoni üles andma vastavat abi ning 
edendama vahendeid, mida saab kasutada 
tarneahelate usaldusväärsuse 
tõendamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 120
Jürgen Creutzmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi käsiraamatute 
koostamisega; juhib sellega seoses 
tähelepanu ka Lissaboni reformilepingu ja 
põhiõiguste harta tõttu muutunud 
õigusraamistikule ning loodab, et komisjon 

15. rõhutab, et sotsiaalselt vastutustundlike 
riigihangete valdkonnas valitseb ebaselgus, 
ning palub komisjonil anda selles 
valdkonnas abi õiguslikult mittesiduvate
käsiraamatute koostamisega; juhib sellega 
seoses tähelepanu ka Lissaboni 
reformilepingu ja põhiõiguste harta tõttu 
muutunud õigusraamistikule ning loodab, 
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neid muutusi asjakohaselt rakendab; 
tuletab meelde põhimõttelise probleemi, et 
sotsiaalsed kriteeriumid on olulisel määral 
seotud tootmisprotsessiga, mistõttu ei ole 
neid peaaegu üldse näha lõpptootes ning 
nende kontrollimine on tootmise 
üleilmastumise ja keeruliste tarneahelate 
tõttu raske; eeldab seetõttu, et sotsiaalselt 
vastutustundlike riigihangete valdkonna 
jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

et komisjon neid muutusi asjakohaselt 
rakendab; tuletab meelde põhimõttelise 
probleemi, et sotsiaalsed kriteeriumid on
olulisel määral seotud tootmisprotsessiga, 
mistõttu ei ole neid peaaegu üldse näha 
lõpptootes ning nende kontrollimine on 
tootmise üleilmastumise ja keeruliste 
tarneahelate tõttu raske; eeldab seetõttu, et 
sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete 
valdkonna jaoks töötatakse välja täpsed ja 
kontrollitavad kriteeriumid ning 
koostatakse andmebaas, mis sisaldab iga 
toote suhtes kohaldatavaid kriteeriume; 
juhib tähelepanu raskustele ja kuludele, 
mida riigihangetega tegelevad asutused 
peavad kandma kriteeriumite järgimist 
kontrollides, ning kutsub komisjoni üles 
andma vastavat abi ning edendama 
vahendeid, mida saab kasutada tarneahelate 
usaldusväärsuse tõendamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 b. Praktiline abi: andmebaas ja 
koolitused
nõuab korrapäraselt uuendatava 
andmebaasi loomist, mis võimaldab 
erinevate märgistuste või jätkusuutlikkuse 
tagamise kavade aluseks olevate 
kriteeriumite kasutamist riigihangetes 
ning nõutavate kriteeriumide järgimise
kontrollimist ametiasutuste poolt;
nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid korraldaksid kohalikele 
omavalitsustele ja poliitiliste otsuste 
langetajatele teadlikkust suurendavaid 
koolitusi ja kampaaniaid ning kaasaksid 
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ka muud sidusrühmad, eelkõige
sotsiaalsete teenuste osutajad;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Cornelis De Jong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. rõhutab, et Euroopa Liidu toimimise 
lepingule lisatud üldhuviteenuseid 
käsitlevas protokollis nõutakse, et 
kõnealused teenused oleksid kõrge 
kvaliteediga, ohutud ja vastuvõetava 
hinnaga, võrdsel kohtlemisel põhinevad 
ning üldist juurdepääsu ja kasutajate 
õigusi edendavad; rõhutab, et üldist 
majandushuvi pakkuvad teenused 
moodustavad ELi õigusliku kategooria, 
olles erandiks konkurentsieeskirjadele, 
mis käsitlevad õiguspärast avalikku huvi 
pakkuvate eesmärkide proportsionaalset 
taotlemist eraettevõtete poolt; tunnistab, et 
asjaomaste liikmesriikide ametiasutused 
otsustavad ise, kas nad juhivad otse 
kõnealuste teenuste osutamist või 
usaldavad teenuse osutamise kolmandale 
osapoolele, kes on avalik või eraettevõte. 
Juhul kui valitakse kolmas osapool, 
kohaldatakse üldiselt riigihankenõudeid; 
rõhutab, et komisjon peaks liikmesriike 
aktiivselt toetama üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutamisega seotud 
liidu jagatud väärtuste integreerimisel 
riigihankeid käsitlevatesse õigusaktidesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 c. kordab oma 2009. aasta veebruaris 
avaldatud raportis komisjonile esitatud 
üleskutset avaldada käsiraamat 
kommertskasutusele eelnevate hangete 
kohta, mis tooks praktilisi näiteid riskide 
ja kasude turutingimustele vastava 
jagamise kohta; on lisaks seisukohal, et 
intellektuaalomandi õigused peaksid 
kuuluma kommertskasutusele eelnevates 
hangetes osalevatele ettevõtetele, mis 
toetaks ametiasutuste poolset mõistmist 
ning innustaks tarnijaid 
kommertskasutusele eelnevates 
riigihangetes osalema;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 d (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 d. tervitab Euroopa Komisjoni 
Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja –
auditeerimissüsteemi (EMAS) 
kasutajatuge, mis pakub ettevõtetele ja 
muudele organisatsioonidele praktilist 
teavet ja abi oma riigihankeid 
puudutavate keskkonnakaitsemeetmete 
hindamisel, nendest teavitamisel ja nende 
tõhustamisel; palub komisjonil kaaluda 
üldisema online platvormi välja töötamist, 
mis pakuks praktilisi nõuandeid ja abi 
riigihankemenetlustes osalejatele, 
eelkõige keerukate ja koostööl põhinevate 
hankemenetlustega seotud osapooltele;
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Or. en

Muudatusettepanek 125
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 e (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 e. märgib, et VKEdel on probleeme 
riigihangetele juurdepääsul ning et 
rohkem pingutusi tuleks teha VKEde 
strateegia väljatöötamiseks; palub seetõttu 
liikmesriikidel kõnealuse strateegia osana 
teha koostööd lepinguid sõlmivate 
ametiasutustega eesmärgiga toetada 
sobivatel juhtudel alltöövõtuvõimalusi, 
töötada välja ja levitada parimaid tehnilisi 
lahendusi, vältida liialt kitsaid eelneva 
kvalifitseerumise nõudeid, kasutada 
pakkumismenetluse dokumentides 
standardeid selle tagamiseks, et tarnijatel 
on olemas põhiline teave, ning keskse 
hangete reklaamimise platvormi 
loomiseks; palub lisaks komisjonil uurida 
liikmesriikide algatusi kõnealuses 
valdkonnas ning innustada 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” Euroopa parimate tavade laiemat 
levitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Heide Rühle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 f (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 f. palub komisjonil julgustada 
ametiasutusi kasutama oma avalikes 
pakkumistes ja hankepoliitikas õiglase 
kaubanduse kriteeriume, mis põhinevad 
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õiglase kaubanduse määratlusel vastavalt 
Euroopa Parlamendi 6. juuni 2006. aasta 
resolutsioonile õiglase kaubanduse ja 
arengu kohta ning hiljutisele Euroopa 
Komisjoni 5. mai 2009. aasta teatisele; 
kordab oma varasemat üleskutset 
komisjonile toetada seda muu hulgas 
õiglase kaubanduse riigihangete jaoks 
konstruktiivsete suuniste väljatöötamise 
kaudu; tervitab Regioonide Komitee 11. 
veebruari 2010. aasta arvamuse 
ühehäälset vastuvõtmist, milles nõutakse 
kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
jaoks ühtset Euroopa õiglase kaubanduse 
strateegiat;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 g (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 g. julgustab liikmesriike toetama 
mõnedes liikmesriikides juba välja 
töötatud tarnijate arendamise programmi; 
märgib, et kõnealust vahendit saab 
kasutada tarnijate ja riigihangete 
korraldajate vahelise dialoogi 
innustamiseks, mis võimaldab osapooltel 
kohtuda hankemenetluse varases 
staadiumis; rõhutab, et kõnealune 
mehhanism on keskse tähtsusega 
innovatsiooni toetamisel ning VKEde 
juurdepääsu parandamisel 
riigihanketurgudele;

Or. en
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Muudatusettepanek 128
Bernadette Vergnaud

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 h (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 h. Üldist huvi pakkuvad 
sotsiaalteenused
juhib tähelepanu probleemidele seoses 12. 
detsembri 2006. aasta teenuste direktiivi 
ülevõtmisega mitmetes liikmesriikides, 
eriti mis puudutab üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste eripära; rõhutab, et viis, 
kuidas viiakse läbi sotsiaalteenuste 
valdkonna riigihankemenetlusi, mõjutab 
negatiivselt kvaliteeti ja seega kasutajatele 
osutatavaid teenuseid, kuna sageli 
eiratakse kvaliteedikriteeriumeid; on 
seisukohal, et riigihankeid käsitlevad 
direktiivid ei paku üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustega seotud lepingutele 
asjakohast raamistikku; nõuab seetõttu, et 
komisjon teeks esimesel võimalusel üldist 
huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid hõlmava 
konkreetse õigusakti ettepaneku;

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 i (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 i. kutsub komisjoni üles tugevdama 
oma jõupingutusi, et vältida Euroopa 
VKEde diskrimineerimist sätete alusel, 
mille on kehtestanud mõned Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
riigihankelepingu pooled, näiteks Kanada 
ja Ameerika Ühendriigid;
kutsub komisjoni üles riigihankelepingu 
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üle peetavate uute läbirääkimiste raames 
tagama, et asjaomased riigid laiendaksid 
oma pakkumist, nii et see hõlmaks 
lepingus sisalduvaid riigihankeid 
proportsionaalselt nende lepingute 
väärtusega, mille nad hoiavad oma 
VKEde tarvis, või alternatiivse 
võimalusena tagama, et lisataks klausel, 
mis annab Euroopa Liidule võimaluse 
eelistada riigihankelepingute sõlmimisel 
Euroopa VKEsid, järgides kõnealuste 
riikide juba kohaldatud meetmete 
mudelit;

Or. fr

Muudatusettepanek 130
Malcolm Harbour

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 j (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 j. tunnistab, et koolitused ning 
ametiasutuste ja Euroopa Komisjoni 
vaheline kogemuste vahetamine on keskse 
tähtsusega mõnede riigihangetega seotud 
probleemide lahendamisel; väljendab 
samas muret, et riiklike vahendite 
vähenemine võib kõnealuseid algatusi 
takistada; palub seetõttu liikmesriikidel ja 
Euroopa Komisjonil kasutada 
olemasolevaid vahendeid ja nende 
käsutuses olevaid mehhanisme, nagu 
teenuste direktiivis määratletud 
vastastikused eksperdihinnangud, millega 
innustatakse teatud piirkonna 
riigihangete spetsialistidest koosnevaid 
väikseid meeskondi vaatama läbi mõne 
teise ELi piirkonna tegevust, mis võib 
aidata kaasa kindlustunde tekkimisele ja 
parimate tavade levitamisele erinevates 
liikmesriikides;

Or. en
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