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Tarkistus 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimuksesta sekä julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevasta yhteisön oikeudesta 
(KOM(2005)0569 lopullinen),

Or. en

Tarkistus 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon työasiakirjan julkisesta 
kuulemisesta, joka koskee vihreää kirjaa 
julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimuksista sekä julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevasta yhteisön oikeudesta 
(SEC(2205)0629),

Or. en

Tarkistus 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 c viite (uusi)



PE439.869v01-00 4/79 AM\808736FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission vihreän 
kirjan julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyösopimuksesta sekä julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevasta yhteisön oikeudesta 
(KOM(2004)0327 lopullinen),

Or. en

Tarkistus 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tulkitsevan 
tiedonannon käyttöoikeussopimuksista 
yhteisön oikeudessa (2000/C1212/02),

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon alueiden komitean 
10. helmikuuta 2010 antaman lausunnon 
"Reilu kauppa ja valtiosta riippumattomat 
kestävän kaupan varmistavat järjestelmät 
kestävän kehityksen edistäjinä" (RELEX-
IV-026),

Or. en
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Tarkistus 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 
antamansa päätöslauselman reilusta 
kaupasta ja kehityksestä 
(2005/2245(INI)),

Or. en

Tarkistus 7
Barbara Weiler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että talous- ja rahoituskriisi on 
osoittanut selvästi julkisten hankintojen 
suuren taloudellisen merkityksen ja että 
julkishallinnot voivat suoriutua yleisen 
edun mukaisista tehtävistään hyvin 
ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on 
tarvittava oikeusvarmuus ja että menettelyt 
eivät ole liian monimutkaisia,

A. katsoo, että talous- ja rahoituskriisi on 
osoittanut selvästi julkisten hankintojen 
suuren taloudellisen merkityksen, että 
kriisin vaikutukset näkyvät jo selvästi 
kunnallisissa julkisyhteisöissä ja että 
julkishallinnot voivat suoriutua yleisen 
edun mukaisista tehtävistään hyvin 
ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on 
tarvittava oikeusvarmuus ja että menettelyt 
eivät ole liian monimutkaisia,

Or. de

Tarkistus 8
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että julkisia hankintoja 
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koskeva oikeus auttaa varmistamaan 
julkisten varojen kanssa käytävän 
taloudellisen toiminnan ja antaa asiasta 
kiinnostuneille yrityksille mahdollisuuden 
saada julkisia hankintoja koskevia 
sopimuksia markkinoiden kannalta 
oikeudenmukaisessa kilpailussa,  

Or. de

Tarkistus 9
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että yksityisyrityksillä on 
oltava mahdollisuus saada julkisia 
hankintoja koskevia sopimuksia ja että 
julkisia hankintoja koskevat sopimukset 
on tehtävä oikeudenmukaisen kilpailun 
perusteella, 

Or. de

Tarkistus 10
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että julkisia hankintoja 
koskevien säännösten keskeisenä 
tarkoituksena on varmistaa, että valtio 
käyttää verovaroja mahdollisimman 
taloudellisesti,

Or. de
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Tarkistus 11
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että Lissabonin sopimus 
merkitsee, että Euroopan unionin 
primaarioikeudessa tunnustetaan 
ensimmäistä kertaa alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten itsehallinto-
oikeus, vahvistetaan toissijaisuusperiaatetta 
ja myönnetään muutoksenhakuoikeus sekä 
kansallisille parlamenteille että Euroopan 
alueiden liitolle, 

C. katsoo, että Lissabonin sopimus 
merkitsee, että Euroopan unionin 
primaarioikeudessa tunnustetaan 
ensimmäistä kertaa alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten itsehallinto-
oikeus, vahvistetaan toissijaisuusperiaatetta 
ja myönnetään muutoksenhakuoikeus sekä 
kansallisille parlamenteille että alueiden 
komitealle, 

Or. de

Tarkistus 12
Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että Lissabonin sopimus 
merkitsee, että Euroopan unionin 
primaarioikeudessa tunnustetaan 
ensimmäistä kertaa alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten itsehallinto-
oikeus, vahvistetaan 
toissijaisuusperiaatetta ja myönnetään 
muutoksenhakuoikeus sekä kansallisille 
parlamenteille että Euroopan alueiden 
liitolle,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimukseen sisältyy käsite sosiaalinen 
markkinatalous, ja siihen sisältyy 
sosiaalinen lauseke, jonka mukaan 
sosiaaliset kysymykset (korkean 
työllisyyden edistäminen, riittävä 
sosiaalinen suojelu, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunta jne.) on otettava 
huomioon kaikkien toimintalinjojen 
määrittelyssä ja täytäntöönpanossa,

Or. en

Tarkistus 13
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. panee merkille, että Euroopan 
unionin tuomioistuimessa on esiintynyt 
suhteettoman paljon tätä alaa koskevia 
rikkomustapauksia, mikä osoittaa, että 
jäsenvaltiot ovat joutuneet 
ponnistelemaan julkisia hankintoja 
koskevien direktiivien täyttämiseksi,

Or. en

Tarkistus 14
Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että pöytäkirjassa 
N:o 26 yleistä etua koskevista palveluista 
välitetään selkeä viesti, koska siinä 
korostetaan muun muassa kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
keskeistä asemaa ja laajaa harkintavaltaa 
tarjota, tilata ja järjestää yleistä 
taloudellista etua koskevia palveluja siten, 
että ne vastaavat mahdollisimman hyvin 
käyttäjien tarpeita,

Or. en

Tarkistus 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että sopimukseen 
Euroopan unionin toiminnasta sisältyy 
sosiaalista markkinataloutta koskeva 
käsite, sosiaalinen lauseke ja pöytäkirja 
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yleistä etua koskevista palveluista, jossa 
määritellään EU:n yhteiset arvot 
varmistaen, että EU:n toimintalinjoja 
kehitetään tavalla, jolla vastataan 
Euroopan kansalaisten toiveisiin,

Or. en

Tarkistus 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C d. ottaa huomioon, että kansainvälisen 
työjärjestön yleissopimuksessa 94 
todetaan, että yleisiä julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin on sisällyttävä 
lausekkeita, joilla varmistetaan 
kohtuullinen palkkaus ja työehdot, jotka 
eivät ole epäedullisempia kuin mitä on 
sovittu muun muassa 
työehtosopimuksissa,

Or. en

Tarkistus 17
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C e. ottaa huomioon, että hyvin toimivat 
hankintamarkkinat ovat välttämättömiä 
sisämarkkinoille, jotta rajatylittävää 
kilpailua edistetään, innovaatiota 
kannustetaan, vähähiilistä taloutta 
tuetaan ja jotta julkiset viranomaiset 
saavat parhaan mahdollisen vastineen,

Or. en
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Tarkistus 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Yleiset huomautukset Yleiset huomautukset ja suositukset

Or. en

Tarkistus 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja koskevien, vuonna 2004 
annettujen direktiivien uudistamisessa 
asetettuja tavoitteita ei ole kyetty 
toistaiseksi saavuttamaan; toivoo 
kuitenkin, että unionin tuomioistuimen 
viimeaikaiset tuomiot edistävät avoimiksi 
jääneiden oikeudellisten kysymysten 
selvittämistä ja että valitusmenettelyjen 
määrä laskee;

1. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja koskevien, vuonna 2004 
annettujen direktiivien uudistamisessa 
asetettuja tavoitteita ei ole kyetty 
toistaiseksi saavuttamaan erityisesti 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
yksinkertaistamisen ja oikeusvarmuuden 
lisäämisen osalta; toivoo kuitenkin, että 
unionin tuomioistuimen viimeaikaiset 
tuomiot edistävät avoimiksi jääneiden 
oikeudellisten kysymysten selvittämistä ja 
että valitusmenettelyjen määrä laskee,

Or. en

Tarkistus 20
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää valitettavana, että julkisia 1. pitää valitettavana, että julkisia 
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hankintoja koskevien, vuonna 2004 
annettujen direktiivien uudistamisessa 
asetettuja tavoitteita ei ole kyetty 
toistaiseksi saavuttamaan; toivoo 
kuitenkin, että unionin tuomioistuimen 
viimeaikaiset tuomiot edistävät avoimiksi 
jääneiden oikeudellisten kysymysten 
selvittämistä ja että valitusmenettelyjen 
määrä laskee;

hankintoja koskevien, vuonna 2004 
annettujen direktiivien uudistamisessa 
asetettuja tavoitteita ei ole kyetty 
toistaiseksi saavuttamaan; toivoo 
kuitenkin, että unionin tuomioistuimen 
viimeaikaiset tuomiot edistävät avoimiksi 
jääneiden oikeudellisten kysymysten 
selvittämistä ja että valitusmenettelyjen 
määrä laskee; kehottaa komissiota 
pitämään mielessään kulloinkin 
Euroopan unionin säännöksiä 
tarkistaessaan, että tavoitteena on julkisia 
hankintoja koskevien menettelyjen 
yksinkertaistaminen ja tiukentaminen, 
sekä toimimaan painokkaasti tämän 
mukaisesti;  

Or. de

Tarkistus 21
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu pk-
yrityksille, mutta myös pikkukaupungeille 
ja -kunnille hankalia oikeudellisia 
ongelmia, joista ne eivät voi selvitä 
rasitustaan lisäämättä tai turvautumatta 
ulkoiseen oikeudelliseen neuvontaan; 
kehottaa painokkaasti komissiota 
avustamaan tilanteessa ja tutkimaan 
lainsäädäntötyön parantamista koskevassa 
aloitteessa ei-sitovien säädösten 
vaikutuksia ja ottamaan ne huomioon 
toissijaisuusperiaatteen ja 
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oikeasuhteisuuden kannalta; oikeasuhteisuuden kannalta;

Or. de

Tarkistus 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

2. pitää lisäksi valitettavana, että olemassa 
olevat säännökset yhdessä 
täytäntöönpanotoimien ja ei-sitovien 
säännöksien kanssa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 23
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 



AM\808736FI.doc 13/79 PE439.869v01-00

FI

komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
julkisille laitoksille, yksityisyrityksille ja 
yleisen edun mukaisten palvelujen 
tarjoajille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 24
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 

2. pitää lisäksi valitettavana, että EU:n 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
puutteellinen täytäntöönpano 
kansallisessa lainsäädännössä ja 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa
painokkaasti komissiota avustamaan 
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ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

2. pitää lisäksi valitettavana, että etenkin 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä sekä komission 
ja sen yksiköiden useat ei-sitovia säädöksiä 
koskevat aloitteet ja niiden tulkinta 
eurooppalaisissa ja kansallisissa
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia, jotta niitä 
rajoitetaan olennaiseen, ja ottamaan ne 
huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta sekä ottamaan 
huomioon vuonna 2001 annettuun 
valkoiseen kirjaan eurooppalaisesta 
hallintotavasta sisältyvät viisi periaatetta 
(avoimuus, osallistuminen, vastuun 
kantaminen, tehokkuus ja 
johdonmukaisuus);

Or. en

Tarkistus 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 

2. pitää lisäksi valitettavana, että 
eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen 
lainsäädännön yhdistelmä ja etenkin 
komission ja sen yksiköiden useat ei-
sitovia säädöksiä koskevat aloitteet ja 
niiden tulkinta eurooppalaisissa 
oikeusistuimissa ovat johtaneet 
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monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta;

monimutkaisiin ja hämäriksi jääviin 
oikeusjärjestelyihin, mistä aiheutuu 
pikkukaupungeille ja -kunnille sekä pk-
yrityksille hankalia oikeudellisia ongelmia, 
joista ne eivät voi selvitä rasitustaan 
lisäämättä tai turvautumatta ulkoiseen 
oikeudelliseen neuvontaan; kehottaa 
painokkaasti komissiota avustamaan 
tilanteessa ja tutkimaan lainsäädäntötyön 
parantamista koskevassa aloitteessa ei-
sitovien säädösten vaikutuksia ja ottamaan 
ne huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
oikeasuhteisuuden kannalta sekä ottamaan 
huomioon vuonna 2001 annettuun 
valkoiseen kirjaan eurooppalaisesta 
hallintotavasta sisältyvät viisi periaatetta 
(avoimuus, osallistuminen, vastuun 
kantaminen, tehokkuus ja 
johdonmukaisuus);

Or. en

Tarkistus 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. huomauttaa, että tämän kehityksen 
vuoksi julkisen hankintaviranomaisen on 
usein asetettava oikeusvarmuus 
politiikkaa koskevien tarpeiden edelle, ja 
kun otetaan huomioon julkiseen talouteen 
kohdistuva paine, sen on usein 
myönnettävä sopimus halvimmalle 
tarjoukselle taloudellisesti edullisimman 
tarjouksen sijasta; on huolestunut, että 
tämä heikentää EU:n innovatiivista 
pohjaa ja kansainvälistä kilpailukykyä; 
kehottaa komissiota korjaamaan tilanteen 
ja kehittämään strategisia edistäviä 
toimia, jotta julkisilla 
hankintaviranomaisilla olisi mahdollisuus 
tehdä sopimus kaikkein edullisimman ja 
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laadultaan parhaan tarjouksen 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 29
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. täsmentää, että julkisia hankintoja 
koskevia eurooppalaisia aloitteita on 
sovitettava paremmin yhteen, jotta niiden 
yhdenmukaisuus julkisia hankintoja 
koskevien direktiivien kanssa ei vaarantuisi 
ja jotta soveltajille ei aiheutuisi 
oikeudellisia ongelmia; edellyttää siksi 
lainsäädännön avoimuuden ja 
soveltamishelppouden parantamiseksi 
sitovaa yhteen sovittamista komissiossa, 
yhtenäinen verkkotiedottaminen mukaan 
lukien;

3. täsmentää, että julkisia hankintoja 
koskevia eurooppalaisia aloitteita on 
sovitettava paremmin yhteen, jotta niiden 
yhdenmukaisuus julkisia hankintoja 
koskevien direktiivien kanssa ei vaarantuisi 
ja jotta soveltajille ei aiheutuisi 
oikeudellisia ongelmia; edellyttää julkisista 
palveluista vastaavan sisämarkkinoiden ja 
palvelujen pääosaston johdolla sekä 
muiden asiaankuuluvien pääosastojen 
osallistuessa sitovaa yhteen sovittamista 
komissiossa; pyytää lainsäädännön 
avoimuuden ja soveltamishelppouden 
parantamiseksi yhtenäistä 
verkkotiedottamista;

Or. en

Tarkistus 30
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. täsmentää, että julkisia hankintoja 
koskevia aloitteita on sovitettava paremmin 
yhteen, jotta niiden yhdenmukaisuus 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
kanssa ei vaarantuisi ja jotta soveltajille ei 
aiheutuisi oikeudellisia ongelmia; 
edellyttää siksi lainsäädännön avoimuuden 

3. täsmentää, että julkisia hankintoja 
koskevia aloitteita on sovitettava paremmin 
yhteen, jotta niiden yhdenmukaisuus 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
kanssa ei vaarantuisi ja jotta soveltajille ei 
aiheutuisi oikeudellisia ongelmia; 
edellyttää siksi lainsäädännön avoimuuden 
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ja soveltamishelppouden parantamiseksi 
sitovaa yhteen sovittamista komissiossa, 
yhtenäinen verkkotiedottaminen mukaan 
lukien;

ja soveltamishelppouden parantamiseksi 
sitovaa yhteen sovittamista komissiossa, 
yhtenäinen verkkotiedottaminen ja
sopimukseen liittyvien viranomaisten 
säännöllinen tiedottaminen mukaan 
lukien;

Or. ro

Tarkistus 31
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa painokkaasti komissiota 
korjaamaan tilanteen ja kehittämään 
strategisia toimenpiteitä rohkaistakseen ja 
antaakseen hankintaviranomaisille 
toimivallan suosia taloudellisesti ja 
laadullisesti edullisinta tarjousta, mikä 
edistäisi Euroopan unionin poliittisia 
tavoitteita, erityisesti innovatiivisen, 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
vastuullisen kasvun tavoitteita, jotka 
sisältyvät Eurooppa 2020 -strategian 
ytimeen; 

Or. fr

Tarkistus 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano ja sen työn 
tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja 
kehottaa komissiota huolehtimaan tämän 
työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin 

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano ja sen työn 
tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja 
kehottaa komissiota huolehtimaan tämän 
työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin 
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kumppanuuksia käsittelevän uudistetun 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja 
avoimuuden lisäämisestä;

kumppanuuksia käsittelevän uudistetun 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta, 
siten, että siihen sisältyvät 
työmarkkinaosapuolet, ja avoimuuden 
lisäämisestä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano ja sen työn 
tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja 
kehottaa komissiota huolehtimaan tämän 
työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia käsittelevän uudistetun 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja 
avoimuuden lisäämisestä;

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano ja sen työn 
tulokset ja julkisten hankintojen 
avaamista käsittelevän neuvoa-antavan 
komitean rooli ja toimivalta eivät kuulu 
avoimuuden piiriin, ja kehottaa komissiota 
huolehtimaan tämän työryhmän ja julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
käsittelevän uudistetun neuvoa-antavan 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja 
avoimuuden lisäämisestä; vaatii, että 
Euroopan parlamentille tiedotetaan 
asiasta asianmukaisesti ja että sille 
toimitetaan kaikki saatavilla olevat tiedot;

Or. en

Tarkistus 34
Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano ja sen työn 

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano ja sen työn 
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tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja 
kehottaa komissiota huolehtimaan tämän 
työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia käsittelevän uudistetun 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja 
avoimuuden lisäämisestä;

tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja 
kehottaa komissiota huolehtimaan tämän 
työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia käsittelevän uudistetun 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta, 
siten, että siihen sisältyvät ammattiliitot ja 
elinkeinoelämän, etenkin pk-yritysten, 
edustajat, ja avoimuuden lisäämisestä;

Or. en

Tarkistus 35
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano ja sen työn 
tulokset eivät kuulu avoimuuden piiriin, ja 
kehottaa komissiota huolehtimaan tämän 
työryhmän ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia käsittelevän uudistetun 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja 
avoimuuden lisäämisestä;

4. pitää valitettavana, että julkisia 
hankintoja käsittelevän komission sisäisen 
työryhmän kokoonpano, toiminnan 
edistyminen ja sen työn tulokset eivät 
kuulu avoimuuden piiriin, ja kehottaa 
komissiota huolehtimaan tämän työryhmän 
ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia käsittelevän uudistetun 
komitean tasapainoisesta kokoonpanosta ja 
avoimuuden lisäämisestä ja selkeiden 
ilmaisimien varmistamisesta vaiheiden ja 
prosessien tuloksille;

Or. ro

Tarkistus 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
olemassa olevien ohjeiden merkitystä ja 
ottamaan erityisesti huomioon, että 
pöytäkirjan N:o 26 2 artiklassa todetaan, 
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että "perussopimusten määräykset eivät 
millään tavoin rajoita jäsenvaltioiden 
toimivaltaa tarjota, tilata ja järjestää 
yleistä, muuta kuin taloudellista, etua 
koskevia palveluja";

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. katsoo, että koska julkiset 
hankintasopimukset koskevat julkisia 
varoja, niiden on oltava avoimia ja niitä 
on arvioitava julkisesti; pyytää 
komissiolta selvennystä, jotta 
varmistetaan, että paikallisilla ja muilla 
viranomaisilla on oikeusvarmuus ja ne 
voivat tiedottaa kansalaisille 
sopimusvelvoitteistaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun; 
muistuttaa varmuuden vuoksi, että se 
pitää kyseisten direktiivien tarkistamista 

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
parlamentin kanssa; suosittelee, että 
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nykyisessä tilanteessa liian aikaisena; 
kannattaa kuitenkin, että myöhempään 
tarkistamiseen sisällytetään myös julkisia 
hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän 
direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida 
vielä arvioida, koska sitä ei ole pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;

tarkistamisessa pitäisi ottaa huomioon 
koko lainsäädäntökehys ja että 
myöhempään tarkistamiseen sisällytetään 
myös julkisia hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän 
direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida 
vielä arvioida, koska sitä ei ole pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 39
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun; 
muistuttaa varmuuden vuoksi, että se pitää 
kyseisten direktiivien tarkistamista 
nykyisessä tilanteessa liian aikaisena; 
kannattaa kuitenkin, että myöhempään 
tarkistamiseen sisällytetään myös julkisia 
hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän 
direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida 
vielä arvioida, koska sitä ei ole pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;

5. kehottaa komissiota suorittamaan 
jälkiarvioinnin julkisia hankintoja 
koskevista direktiiveistä ja ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon; 
odottaa, että kaikki asianosaiset 
sidosryhmät saavat osallistua laajasti 
uudelleen tarkasteluun; muistuttaa 
varmuuden vuoksi, että se pitää kyseisten 
direktiivien tarkistamista nykyisessä 
tilanteessa liian aikaisena; kannattaa 
kuitenkin, että myöhempään tarkistamiseen 
sisällytetään myös arviointi kansallisesta 
lainsäädännöstä, jolla julkisia hankintoja 
koskevia muutoksenhakukeinoja koskeva 
direktiivi saatetaan voimaan, jotta julkisia 
hankintoja koskeva lainsäädäntö ei 
muuttuisi entistä hajanaisemmaksi; katsoo, 
että tämän direktiivin käytännön 
vaikutuksia ei voida vielä arvioida, koska 
sitä ei ole pantu täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun; 
muistuttaa varmuuden vuoksi, että se pitää 
kyseisten direktiivien tarkistamista 
nykyisessä tilanteessa liian aikaisena; 
kannattaa kuitenkin, että myöhempään 
tarkistamiseen sisällytetään myös julkisia 
hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän 
direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida 
vielä arvioida, koska sitä ei ole pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun; 
muistuttaa varmuuden vuoksi, että se pitää 
kyseisten direktiivien tarkistamista 
nykyisessä tilanteessa liian aikaisena; 
kannattaa kuitenkin, että myöhempään 
tarkistamiseen sisällytetään myös julkisia 
hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän 
direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida 
vielä arvioida, koska sitä ei ole pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa; 
kehottaa komissiota soveltamaan 
perustamissopimuksen asianmukaisia 
määräyksiä julkisiin hankintoihin;

Or. en

Tarkistus 41
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun; 

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se arvioi uudelleen julkisia hankintoja 
koskevia direktiivejä; odottaa, että kaikki 
asianosaiset sidosryhmät saavat osallistua 
laajasti keskusteluun arvioinnin 
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muistuttaa varmuuden vuoksi, että se 
pitää kyseisten direktiivien tarkistamista 
nykyisessä tilanteessa liian aikaisena; 
kannattaa kuitenkin, että myöhempään 
tarkistamiseen sisällytetään myös julkisia 
hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän 
direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida 
vielä arvioida, koska sitä ei ole pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;

päätelmistä;

Or. en

Tarkistus 42
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon,
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun; 
muistuttaa varmuuden vuoksi, että se 
pitää kyseisten direktiivien tarkistamista 
nykyisessä tilanteessa liian aikaisena; 
kannattaa kuitenkin, että myöhempään 
tarkistamiseen sisällytetään myös julkisia 
hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että tämän 
direktiivin käytännön vaikutuksia ei voida 
vielä arvioida, koska sitä ei ole pantu 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa;

5. kehottaa komissiota ottamaan tässä 
mietinnössä esitetyt näkökannat huomioon, 
kun se tarkastelee uudelleen julkisia 
hankintoja koskevia direktiivejä; odottaa, 
että kaikki asianosaiset sidosryhmät saavat 
osallistua laajasti uudelleen tarkasteluun 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
parlamentin kanssa; kannattaa, että 
myöhempään tarkistamiseen sisällytetään 
myös julkisia hankintoja koskevia 
muutoksenhakukeinoja koskeva direktiivi 
sekä erityinen lainsäädäntökehys palvelua 
koskevia käyttöoikeussopimuksia varten, 
jotta julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö ei muuttuisi entistä 
hajanaisemmaksi; katsoo, että julkisia 
hankintoja koskevan yhtenäisen 
lainsäädäntökehyksen taustalla on oltava 
yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja käsittelevä puitedirektiivi; 
katsoo, että tämän direktiivin käytännön 
vaikutuksia ei voida vielä arvioida, koska 
sitä ei ole pantu täytäntöön kaikissa 
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jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 43
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että pk-yrityksiä (pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä) on kannustettava 
osallistumaan kolmansien maiden julkisia 
hankintoja koskeviin sopimuksiin ja 
kehottaa komissiota ryhtymään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin, joilla 
taataan, että unionin yrityksillä on 
todellinen pääsy kolmansien maiden 
hankintoihin;

Or. el

Tarkistus 44
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. panee merkille julkisia hankintoja 
koskevien standardien merkityksen, koska 
niiden avulla julkisista hankinnoista 
vastaavat tahot voivat saavuttaa 
tavoitteensa ja soveltaa kokeiltuja ja 
hyväksi havaittuja menettelyitä tuotteiden 
ja palveluiden hankintaan, jolloin 
varmistetaan kustannustehokkaampi 
tarjouskilpailumenettely ja se, että 
hankinnat vastaavat kestävyyden tai 
pienyrityksiltä ostamisen kaltaisia muita 
poliittisia tavoitteita;

Or. en
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Tarkistus 45
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta käyttää vihreitä julkisia 
hankintoja välineenä kestävän kehityksen 
edistämiseen;

Or. el

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Erityishuomautukset Julkisen sektorin sisäinen yhteistyö

Or. en

Tarkistus 47
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että 1. joulukuuta 2009 
voimaan tullut Lissabonin sopimus 
merkitsee, että Euroopan unionin 
primaarioikeudessa tunnustetaan 
ensimmäistä kertaa oikeus alueelliseen ja 
paikalliseen itsehallintoon (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 
2 kohta); korostaa, että unionin 

6. muistuttaa, että 1. joulukuuta 2009 
voimaan tullut Lissabonin sopimus 
merkitsee, että Euroopan unionin 
primaarioikeudessa tunnustetaan 
ensimmäistä kertaa oikeus alueelliseen ja 
paikalliseen itsehallintoon (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 
2 kohta); korostaa, että unionin 
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tuomioistuin on jo puuttunut useammissa 
tuomioissa kunnalliseen itsehallinto-
oikeuteen ja muistuttanut, että 
"viranomainen voi käyttää tätä 
mahdollisuutta toteuttaa julkisia palveluja 
koskevat tehtävät omilla voimavaroillaan 
yhdessä muiden viranomaisten kanssa" 
(C-324/07); viittaa unionin tuomioistuimen 
suuren jaoston 9. kesäkuuta 2009 antamaan 
tuomioon (C-480/06), jossa todetaan, että 
yhteisön oikeudessa ei säädetä erityistä 
oikeudellista muotoa paikallisten 
julkisyhteisöjen julkisen palvelun tehtävän 
yhteistä hoitamista varten; pitää siten 
julkisyhteisöjen kumppanuuksia, kuten 
kunnallista yhteistyötä ja valtion sisäistä 
yhteistyötä julkisia hankintoja koskevaan 
säännöstöön kuulumattomina seuraavien 
kumulatiivisten kriteerien mukaisesti:

tuomioistuin on muistuttanut, että 
"viranomainen voi käyttää tätä 
mahdollisuutta toteuttaa julkisia palveluja 
koskevat tehtävät omilla voimavaroillaan 
yhdessä muiden viranomaisten kanssa" 
(C-324/07); viittaa unionin tuomioistuimen 
suuren jaoston 9. kesäkuuta 2009 antamaan 
tuomioon (C-480/06), jossa todetaan, että 
yhteisön oikeudessa ei säädetä erityistä 
oikeudellista muotoa paikallisten 
julkisyhteisöjen julkisen palvelun tehtävän 
yhteistä hoitamista varten; korostaa, että 
Euroopan unionin tuomioistuin on 
todennut julkisten laitosten tekemän 
yhteistyön julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön ulkopuolelle kuuluvaksi 
vain tietyissä olosuhteissa, jotka ovat 
olleet tuomioistuimen kulloinkin 
antamien tuomioiden taustalla; pitää siten 
julkisyhteisöjen kumppanuuksia, kuten 
kunnallista yhteistyötä ja valtion sisäistä 
yhteistyötä julkisia hankintoja koskevaan 
säännöstöön kuulumattomina seuraavien 
kumulatiivisten kriteerien mukaisesti:

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kyse on kaikille kunnille kuuluvien 
julkisten tehtävien yhteisestä hoitamisesta,

– kyse on kaikille kunnille kuuluvien 
julkisten tehtävien hoitamisesta,

Or. en

Tarkistus 49
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 1 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kyse on kaikille kunnille kuuluvien 
julkisten tehtävien yhteisestä hoitamisesta,

– kyse on kaikille kunnille kuuluvien 
julkisten tehtävien yhteisestä hoitamisesta, 
mikäli näin saavutetaan yleisen edun 
mukaiset tavoitteet ja jos tehtävän 
suorittaminen on ylipäänsä mahdollista 
vain yhteistyötä tekemällä tai jos yhteistyö 
parantaa tehtävän suorittamista 
huomattavasti, 

Or. de

Tarkistus 50
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kyse on kaikille asianosaisille kuuluvien 
julkisten tehtävien yhteisen hoitamisen 
yhteydessä todellisesta yhteistyöstä 
vastavuoroisena palvelusten vaihtona,   

Or. de

Tarkistus 51
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– palvelusten vaihto tapahtuu 
vastikkeetta,

Or. de
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Tarkistus 52
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yhteistyö saa palvella ainoastaan 
julkisen edun mukaisten tavoitteiden 
saavuttamista ja tehtävien suorittamisen 
on oltava asianosaisille mahdollista 
ainoastaan yhteistyön avulla tai yhteistyö 
helpottaa tehtävien suorittamista 
huomattavasti, 

Or. de

Tarkistus 53
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– osallistuvat julkisyhteisöt hoitavat 
pääosan toiminnasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54
Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– osallistuvat julkisyhteisöt hoitavat 
pääosan toiminnasta;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 55
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yhteistyössä suoritettavista palveluksista 
ei makseta korvauksia; tämä merkitsee 
muiden muassa, että julkisyhteisöjen 
kumppanien välillä ei suoriteta 
yhteistyöstä johtuvia varojen siirtoja eikä 
etenkään tuoteta voittoja; 

Or. de

Tarkistus 56
Zuzana Roithová

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota, koska julkisten 
hankintojen tehokkuutta on lisättävä ja 
niistä tehtyjä sopimuksia vahvistettava ja 
koska tavoitteena on torjua tehokkaasti 
protektionismia ja korruptiota, tekemään 
(ja julkaisemaan yhdessä Internet-
portaalissa) vertailevan analyysin EU:n 
rahoitustukea saavista julkisista 
hankinnoista ja keskittymään erityisesti 
seuraaviin indikaattoreihin:
1. kilpailullisesta tarjousmenettelystä 
johtuvan hinnan ja urakan 
luovuttamisajankohdan lopullisen hinnan 
välisen eron julkaiseminen (edellyttäen, 
että ero on suurempi kuin viisi prosenttia 
valitun tarjouksen hinnasta) sekä 
kyseisessä kilpailullisessa 
tarjousmenettelyssä tarjotun korkeimman 
ja matalimman hinnan julkaiseminen,
2. muiden jäsenvaltioiden 
vertailukelpoisten urakoiden 
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julkaiseminen (esimerkiksi moottoritien 
rakentaminen yhden kilometrin pituudelta 
eri jäsenvaltioissa),
3. täydellisten tietojen julkaiseminen 
niiden yritysten omistajista, joiden kanssa 
on tehty sopimus, ja hallintayhtiöiden 
osalta kyseinen julkaiseminen koskee 
myös emo- ja tytäryhtiöiden omistajia 
koskevia tietoja,
4. kilpailullisten tarjousmenettelyjen 
toistuvia voittajia ja kyseisten yritysten 
omistajia koskevien tietojen julkaisu;

Or. cs

Tarkistus 57
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. huomauttaa, että komissio on 
selvittänyt, ettei viranomaisten kaikkiin 
toimiin sovelleta julkisia hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöä; ottaa huomioon, 
että niin kauan kuin yhteisön oikeuden 
säännöksissä ei edellytetä markkinoiden 
luomista tietyllä alalla, jäsenvaltio voi 
päättää, hoitaako se itse julkiset tehtävät 
ja missä määrin se hoitaa ne;

Or. en

Tarkistus 58
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. mainituista Euroopan unionin 
tuomioistuimen tekemistä päätöksistä 
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tehtävät päätelmät eivät koske ainoastaan 
välittömästi kuntien välistä yhteistyötä, 
vaan ne ovat yleispäteviä, joten ne ovat 
siirrettävissä muiden julkisten 
toimeksiantajien yhteistyöhön; 

Or. en

Tarkistus 59
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
6 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 d. toteaa, että julkisyhteisöjen 
yhteistyömahdollisuudet ovat vähäiset 
sekä maantieteellisesti että yhteistyön 
piiriin kuuluvien talouksien lukumäärän 
vuoksi; 

Or. de

Tarkistus 60
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
6 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 e. vahvistaa, että palvelusten vaihdon 
vastikkeettomuutta on tulkittava tiukasti; 
osapuolten välillä ei saa tapahtua varojen 
siirtoja, ja etenkään ei saa suorittaa 
korvauksia eikä tuottaa voittoa; toteaa, 
että hankintakilpailujen ulkopuolisen, 
kuntien välisen yhteistyön on rajoituttava 
maantieteellisesti lähellä sijaitseviin 
julkisiin laitoksiin ja yhteisöihin ja 
toiminnallisesti yhteisten tehtävien 
suorittamisen kannalta ehdottoman 
välttämättömiin toimiin; 

Or. de
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Tarkistus 61
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; toteaa, että alan 
oikeuskäytäntö on selkiintynyt riittävästi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan näiden tuomioiden 
oikeudellisista seurauksista ja odottaa, että 
näillä aloilla ei enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä;

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; panee tyytyväisenä merkille 
tuomioistuimen asiassa hiljattain antamat 
tuomiot; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita näin ollen tiedottamaan 
laajasti näiden tuomioiden oikeudellisista 
seurauksista ja odottaa, että näillä aloilla ei 
enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä;

Or. fr

Tarkistus 62
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; toteaa, että alan 
oikeuskäytäntö on selkiintynyt riittävästi;

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tiedottamaan näiden 
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kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan näiden tuomioiden 
oikeudellisista seurauksista ja odottaa, että 
näillä aloilla ei enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä;

tuomioiden oikeudellisista seurauksista;
kehottaa komissiota lisäksi määrittämään 
yhteistyössä Euroopan parlamentin ja 
jäsenvaltioiden kanssa unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella selvät ja yleissitovat kriteerit 
kuntien välistä yhteistyötä sekä 
sidosyksikköhankintoja varten ja 
ilmoittamaan näistä tiedonannossa;

Or. de

Tarkistus 63
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; toteaa, että alan 
oikeuskäytäntö on selkiintynyt riittävästi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan näiden tuomioiden 
oikeudellisista seurauksista ja odottaa, että 
näillä aloilla ei enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä;

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; toteaa, että alan 
oikeuskäytäntö on selkiintynyt riittävästi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan näiden tuomioiden 
oikeudellisista seurauksista ja odottaa, että 
näillä aloilla ei enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä; muistuttaa 
lisäksi, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on todennut tuomiossaan 
myös, että yksityisen pääoman salliminen 
ilman virallista hankintamenettelyä 
myönnettyyn hankintaan sen 
toteuttamisen aikana merkitsee 
hankinnan perusehtojen muuttamista, ja 
tämä tekisi tarjouskilpailun 
järjestämisestä välttämätöntä; toteaa, että 
alan oikeuskäytäntö tarjoaa toistaiseksi 
riittäviä osoituksia siitä, että kuntien 
välinen yhteistyö ja 
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sidosyksikköhankinnat edellyttävät sitovia 
kriteerejä; kehottaa komissiota 
määrittämään yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ja Euroopan parlamentin kanssa unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella selvät ja yleissitovat kriteerit 
hankintakilpailujen ulkopuolista, kuntien 
välistä yhteistyötä sekä 
sidosyksikköhankintoja varten ja 
ilmoittamaan näistä tiedonannossa;

Or. de

Tarkistus 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; toteaa, että alan 
oikeuskäytäntö on selkiintynyt riittävästi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan näiden tuomioiden 
oikeudellisista seurauksista ja odottaa, että 
näillä aloilla ei enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä;

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä hetkellä 
on olemassa konkreettinen lyhyen 
aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; toteaa, että julkisen sektorin 
sisäisen yhteistyön alan säännöt ovat 
kehittyneet merkittävästi unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön vuoksi; 
kehottaa sen vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita tiedottamaan näiden 
tuomioiden oikeudellisista seurauksista ja 
odottaa, että näillä aloilla ei enää 
käynnistetä muutoksenhakumenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 65
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos juuri kyseisellä 
hetkellä on olemassa konkreettinen 
lyhyen aikavälin suunnitelma tällaisesta 
avaamisesta; toteaa, että alan 
oikeuskäytäntö on selkiintynyt riittävästi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan näiden tuomioiden 
oikeudellisista seurauksista ja odottaa, että 
näillä aloilla ei enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä;

7. muistuttaa, että unionin tuomioistuin on 
10. syyskuuta 2009 antamassaan tuomiossa 
(C-573/07) päättänyt, että pääsyn 
avaaminen yhtiön osake- tai osuuskantaan 
yksityisille sijoittajille voidaan ottaa 
huomioon vain, jos julkisessa 
omistuksessa olevan yrityksen 
ominaisuudet muuttuvat sopimuksen 
voimassaoloaikana siten, että ne 
muuttavat keskeisiä sopimusehtoja ja 
edellyttävät uutta tarjouskilpailua; toteaa, 
että julkisen sektorin sisäisen yhteistyön 
alan säännöt ovat kehittyneet 
merkittävästi unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön vuoksi; kehottaa sen 
vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita 
tiedottamaan näiden tuomioiden 
oikeudellisista seurauksista ja odottaa, että 
näillä aloilla ei enää käynnistetä 
muutoksenhakumenettelyjä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta – otsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus

Or. en

Tarkistus 67
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, 
että vuonna 2004 annetut julkisia 
hankintoja koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä; 
katsoo, että vuonna 2004 annetut julkisia 
hankintoja koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

Or. en

Tarkistus 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja
kehottaa komissiota ottamaan ne 
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käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, 
että vuonna 2004 annetut julkisia 
hankintoja koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

asianmukaisesti huomioon ainoastaan, 
jos arviointimenettelyssä osoittautuu, että 
oikeudellinen määritelmä on tarpeen; 
katsoo, että vuonna 2004 annetut julkisia 
hankintoja koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten määritelmän 
kehittymiseen, mutta täydentävä selvennys 
olisi hyödyllinen;

Or. en

Tarkistus 69
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi erittäin voimakkaasti kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen, eikä ole tarvetta antaa 
Euroopan unionin direktiiviä palveluja 
koskevista käyttöoikeussopimuksista;

Or. de
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Tarkistus 70
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä 
oikeuskäytäntö ovat johtaneet palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten ja 
niiden oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; edellyttää, että komissio ottaa 
huomioon epäonnistuneet julkisen ja 
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oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

yksityisen sektorin kumppanuudet;
korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

Or. en

Tarkistus 72
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
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oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen; olisi kuitenkin 
tervetullutta kehittää palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailujen 
julkistamissääntöjä;

Or. de

Tarkistus 73
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, 
että vuonna 2004 annetut julkisia 
hankintoja koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä 
oikeuskäytäntö ovat johtaneet palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten ja 
niiden oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
katsoo, että palveluja koskevista 
käyttöoikeussopimuksista olisi – julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien tulevan 
uudistuksen yhteydessä – laadittava 
erityissäädös, joka perustuu julkisia 
hankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyistä vuonna 2004 annetuissa 
direktiiveissä täsmennettyyn ja unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
täydentämään määritelmään ja asemaan;

Or. fr

Tarkistus 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

9. ottaa huomioon 19. marraskuuta 2009 
annetun komission tiedonannon, joka 
koskee julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittämistä, ja odottaa 
mielenkiinnolla vastaavaa vaikutusten 
arviointia; edellyttää, että komissio ottaa 
huomioon epäonnistuneet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet;
korostaa, että menettelyjen 
monimutkaisuus ja jäsenvaltioiden 
oikeuskulttuurien ja -käytäntöjen suuret 
erot on otettava asianmukaisesti huomioon 
palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä, ja 
epäilee siksi kyseisiä 
käyttöoikeussopimuksia koskevasta 
säädöksestä koituvaa lisäarvoa; katsoo, että 
vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit ja unionin 
tuomioistuimen täydentävä oikeuskäytäntö 
ovat johtaneet palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja niiden 
oikeudellisen kehyksen lopulliseen 
määrittelemiseen;

Or. en

Tarkistus 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että koska julkiset 
hankintasopimukset koskevat julkisia 
varoja, niiden on oltava avoimia ja niitä 
on voitava arvioida julkisesti; pyytää 
komissiolta selvennystä, jotta paikalliset ja 
muut viranomaiset voivat olla varmoja, 
että ne voivat tiedottaa kansalaisilleen 
sopimusvelvoitteista;
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Or. en

Tarkistus 76
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. korostaa, että julkisista hankinnoista 
on tehtävä sopimus kaikkien 
asianosaisten osapuolten yhdenvertaista 
kohtelua ja avoimuutta koskevien ehtojen 
nojalla ja että hankkeen hinnan ja 
tuloksen välisen suhteen on oltava 
peruskriteeri, jotta voidaan ottaa 
huomioon paras tarjous eikä vain ja 
yksinomaan hinnaltaan alhaisinta 
tarjousta;

Or. el

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – otsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen 
kumppanuus

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – 1 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yksityisen osakkaan valinta tehdään 
avointa menettelyä soveltaen, kun 
rahoitukselliset, tekniset, operatiiviset ja 
hallinnollis-tekniset vaatimukset ja 
tarjottavaa palvelus koskevan tarjouksen 
erityispiirteet on tarkastettu;

– yksityisen osakkaan valinta tehdään 
avointa menettelyä soveltaen ja sopimus 
julkistetaan etukäteen sen jälkeen, kun 
rahoitukselliset, tekniset, operatiiviset ja 
hallinnollis-tekniset vaatimukset ja 
tarjottavaa palvelus koskevan tarjouksen 
erityispiirteet on tarkastettu;

Or. en

Tarkistus 79
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että palveluita koskeviin 
käyttöoikeuksiin liittyvät 
lainsäädäntöehdotukset ovat perusteltuja 
ainoastaan silloin, kun niillä pyritään 
korjaamaan sisämarkkinoiden toiminnan 
vääristymiä; katsoo, että tällaisia 
vääristymiä ei ole havaittu aiemmin ja 
että sen vuoksi palveluita koskeviin 
käyttöoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö on 
tarpeeton, ellei sillä tehosteta näkyvästi 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Or. en

Tarkistus 80
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa komissiota 
19. marraskuuta 2009 antamansa 
tiedonannon perusteella suosittelemaan 
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lievempää lähestymistapaa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
käyttöön ottaen huomioon myös toisinaan 
kohdatut vaikeudet; arvelee kuitenkin, 
että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet voivat tarjota ratkaisun 
esimerkiksi suurissa 
infrastruktuurihankkeissa, mikäli 
kustannusten ja laadun välisestä 
tasapainosta pidetään kiinni, kun on kyse 
käyttäjille tarjotuista palveluista ja 
yrityksille myönnetyistä eduista; kehottaa 
komissiota teettämään tutkimuksen 
todellisesta pitkäkestoisesta taloudellisesta
hyödystä kyseisissä kumppanuuksissa 
mukana oleville eri alojen julkisyhteisöille 
ja valtioille;

Or. fr

Tarkistus 81
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. korostaa kuitenkin, että 
viimeaikainen rahoituskriisi on 
selventänyt, millä tavalla julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia usein 
rahoitetaan ja miten taloudellisia riskejä 
jaetaan; kehottaa komissiota arvioimaan 
asianmukaisesti julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien luomiseen 
liittyviä taloudellisia riskejä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta – otsikko (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kaupunkisuunnittelu/kaupunkialueen 
kehittäminen

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. odottaa mielenkiinnolla unionin 
tuomioistuimen tuomiota asiassa C-451/08 
ja toivoo, että kaupunkisuunnittelua 
koskevat kiistakysymykset saadaan 
ratkaistua; kannattaa unionin 
tuomioistuimen 17. marraskuuta 2009 
esittämää näkemystä asiasta: Vaikka
direktiivin laajat ja kunnianhimoiset 
tavoitteet on otettava huomioon direktiiviä 
tulkittaessa, ne eivät saa kuitenkaan johtaa 
olettamukseen, että toimenpiteen 
soveltamisalaa voidaan laajentaa 
määrättömästi vetoamalla sen tavoitteeseen 
(35 kohta); muutoin on olemassa vaara, 
että kaikki kaupunkisuunnittelua koskeva 
toiminta kuuluu direktiivin piiriin: sillä 
toimet, joilla säännellään rakennustöiden 
mahdollisesta toteuttamisesta muuttavat 
määritelmänsä mukaisesti ja tuntuvasti 
kohteena olevien tonttien arvoa (36 kohta);

11. odottaa mielenkiinnolla unionin 
tuomioistuimen tuomiota asiassa C-451/08 
ja toivoo, että kaupunkisuunnittelua 
koskevat kiistakysymykset saadaan 
ratkaistua; katsoo, että "vaikka direktiivin 
laajat ja kunnianhimoiset tavoitteet on 
otettava huomioon direktiiviä tulkittaessa, 
ne eivät saa kuitenkaan johtaa 
olettamukseen, että toimenpiteen 
soveltamisalaa voidaan laajentaa 
määrättömästi vetoamalla sen 
tavoitteeseen"; "muutoin on olemassa 
vaara, että kaikki kaupunkisuunnittelua 
koskeva toiminta kuuluu direktiivin piiriin: 
sillä toimet, joilla säännellään 
rakennustöiden mahdollisesta 
toteuttamisesta muuttavat määritelmänsä 
mukaisesti ja tuntuvasti kohteena olevien 
tonttien arvoa";

Or. en

Tarkistus 84
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. odottaa mielenkiinnolla unionin 
tuomioistuimen tuomiota asiassa C-451/08 
ja toivoo, että kaupunkisuunnittelua 
koskevat kiistakysymykset saadaan 
ratkaistua; kannattaa unionin 
tuomioistuimen 17. marraskuuta 2009 
esittämää näkemystä asiasta: Vaikka 
direktiivin laajat ja kunnianhimoiset 
tavoitteet on otettava huomioon direktiiviä 
tulkittaessa, ne eivät saa kuitenkaan johtaa 
olettamukseen, että toimenpiteen 
soveltamisalaa voidaan laajentaa 
määrättömästi vetoamalla sen tavoitteeseen 
(35 kohta). muutoin on olemassa vaara, 
että kaikki kaupunkisuunnittelua koskeva 
toiminta kuuluu direktiivin piiriin: sillä 
toimet, joilla säännellään rakennustöiden 
mahdollisesta toteuttamisesta muuttavat 
määritelmänsä mukaisesti ja tuntuvasti 
kohteena olevien tonttien arvoa (36 kohta);

11. odottaa mielenkiinnolla unionin 
tuomioistuimen tuomiota asiassa C-451/08 
ja toivoo, että kaupunkisuunnittelua 
koskevat kiistakysymykset saadaan 
ratkaistua; katsoo, että julkisia hankintoja 
koskeva lainsäädäntö on viime vuosina 
tunkeutunut alueille, joita alun perin ei 
voida laskea kuuluviksi julkisiin 
hankintoihin, ja vaatii tästä syystä 
tuomaan hankintojen tunnusmerkit 
jälkeen voimakkaammin esille julkisia 
hankintoja koskevaa lainsäädäntöä 
sovellettaessa; kannattaa unionin 
tuomioistuimen 17. marraskuuta 2009 
esittämää näkemystä asiasta: Vaikka 
direktiivin laajat ja kunnianhimoiset 
tavoitteet on otettava huomioon direktiiviä 
tulkittaessa, ne eivät saa kuitenkaan johtaa 
olettamukseen, että toimenpiteen 
soveltamisalaa voidaan laajentaa 
määrättömästi vetoamalla sen tavoitteeseen 
(35 kohta). muutoin on olemassa vaara, 
että kaikki kaupunkisuunnittelua koskeva 
toiminta kuuluu direktiivin piiriin: sillä 
toimet, joilla säännellään rakennustöiden 
mahdollisesta toteuttamisesta muuttavat 
määritelmänsä mukaisesti ja tuntuvasti 
kohteena olevien tonttien arvoa (36 kohta);

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – otsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat

Or. en
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Tarkistus 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
on esittänyt unionin tuomioistuimelle 
kanteen komission 1. elokuuta 2006 
antamasta tiedonannosta (Komission 
selittävä tiedonanto yhteisön 
lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee 
sopimuksia, jotka eivät kuulu tai kuuluvat 
vain osittain julkisia hankintoja koskevien 
direktiivien soveltamisalaan) ja odottaa 
pikaista päätöstä;

12. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
on esittänyt unionin tuomioistuimelle 
asiassa Saksa vastaan komissio kanteen 
komission 1. elokuuta 2006 antamasta 
tiedonannosta (Komission selittävä 
tiedonanto yhteisön lainsäädännöstä siltä 
osin kuin se koskee sopimuksia, jotka eivät 
kuulu tai kuuluvat vain osittain julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien 
soveltamisalaan) ja odottaa pikaista 
päätöstä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset
12 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
vaikutuksia mikroyrityksiin sekä pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin erityisesti niiden 
ollessa alihankkijoina sekä arvoimaan 
direktiivien myöhempää 
uudelleentarkastelua varten, tarvitaanko 
täydentäviä sääntöjä 
alihankintasopimusten myöntämisestä, 
jotta vältetään erityisesti, että pk-yritysten 
ehdot eivät ole huonommat kuin julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
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pääasiallisilla toimeksisaajilla;

Or. en

Tarkistus 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa komissiota osoittamaan 
joustavuutta, kun on kyse 
direktiivin 2004/18/EY 9 artiklan 
3 kohdassa esitetystä vaatimuksesta, jossa 
todetaan, että "rakennusurakkahanketta 
tai suunniteltua hankintaa, jolla on 
tarkoitus hankkia tietty määrä tavaraa
ja/tai palveluja, ei saa jakaa osiin tämän 
direktiivin soveltamisen välttämiseksi", 
jotta pk-yritykset voisivat osallistua 
kaikkiin julkisiin hankintasopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan julkisen hankinnan 
menettelyjä, jotta paikallishallinnon ja 
yritysten ei tarvitse käyttää paljon aikaa ja 
rahaa pelkästään hallinnollisten asioiden 
hoitoon; korostaa, että menettelyjä 
yksinkertaistamalla pk-yritykset voivat 
osallistua paremmin, tasa-arvoisemmin ja 
oikeudenmukaisemmin;

Or. en
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Tarkistus 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
12 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 d. katsoo, että alihankkijoiden 
käyttäminen on työjärjestelymuoto, joka 
sopii töiden toteuttamiseen vaadittavaan 
erityisosaamiseen; katsoo, että tätä 
tarkoitusta varten olisi asianmukaista 
vakiinnuttaa toimeksisaajan ja 
alihankkijan välinen vastuu;

Or. en

Tarkistus 91
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
12 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 e. kannattaa vaihtoehtoisten tarjousten 
(tai varianttien) systemaattista 
hyväksymistä; muistuttaa, että 
tarjouspyyntöjen ehdot, erityisesti 
vaihtoehtoisten tarjousten hyväksyminen, 
ovat ratkaisevan tärkeitä innovatiivisten 
ratkaisujen tukemiseksi ja levittämiseksi; 
korostaa, että tarpeita koskevat kuvaukset, 
joissa viitataan suoritustenmukaisiin ja 
toiminnallisiin vaatimuksiin, sekä 
erilaisten varianttien nimenomainen 
hyväksyminen antavat palvelujen 
tarjoajille mahdollisuuden ehdottaa 
innovatiivisia ratkaisuja; 

Or. en
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Tarkistus 92
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
12 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 f. kannustaa jäsenvaltioita 
perustamaan yhteisen Internet-portaalin, 
josta löytyisi kaikki julkisiin hankintoihin 
liittyvä tieto ja joka muodostaisi kaikki 
tarjouspyynnöt käsittävän verkoston; 
katsoo, että verkoston tavoitteena olisi 
kouluttaa, tiedottaa ja ohjata yrityksiä 
julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa 
ja selvittää sovellettavaa 
lainsäädäntökehystä erityisesti pk-
yrityksille (joilla ei yleensä ole suuria 
asiantuntevia henkilöstö- eikä 
hallintoresursseja, jotka olisivat tottuneet 
julkisiin hankintoihin liittyvään 
terminologiaan ja menettelytapoihin); 
katsoo lisäksi, että erikoistuneet 
tukipalvelut voisivat auttaa yrityksiä myös 
arvioimaan niiden todellisen kyvyn täyttää 
tosiasiallisesti tarjouspyynnössä esitetyt 
ehdot ja tarvittaessa täyttää niiden 
hakuasiakirjat; 

Or. fr

Tarkistus 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – otsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ympäristöä säästävät hankinnat

Or. en
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Tarkistus 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmaston ja 
ympäristön suojelulle, 
energiatehokkuudelle ja innovaatioille ja 
vahvistaa näkemyksenään, että 
julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja;

Or. en

Tarkistus 95
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia ja muita kriteereitä tehdessään 
julkisia hankintoja ja että sitä olisi 
kannustettava niiden soveltamiseen; pitää 
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pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja;

Or. de

Tarkistus 96
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa
näkemyksenään, että julkishallinnon olisi 
voitava soveltaa ekologisia, sosiaalisia ja 
muita kriteereitä tehdessään julkisia 
hankintoja ja että sitä olisi kannustettava 
niiden soveltamiseen; pitää myönteisenä
käytännön apua, jolla on määrä auttaa 
viranomaisia ja muita julkisia laitoksia 
tekemään kestäviä hankintoja, ja kannustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita antamaan 
koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vaatii komissiota 
selventämään, että julkishallinto voisi 
soveltaa ekologisia kriteerejä, kuten 
kestävää maanviljelyä, sosiaalisia 
kriteerejä, kuten asiaankuuluvien 
sopimuspalkkojen maksamista ja muita 
kriteereitä tehdessään julkisia hankintoja; 
kehottaa komissiota laatimaan 
suuntaviivoja tai muuta käytännön apua, 
jolla on määrä auttaa viranomaisia ja muita 
julkisia laitoksia tekemään kestäviä 
hankintoja, ja kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita antamaan koulutusta ja 
järjestämään valistuskampanjoita; 
kannattaa avointa ja jäsenvaltiot mukaan 
ottavaa prosessia kriteerien 
jatkokehittämistä varten; muistuttaa, että 
tällainen prosessi on lupaava erityisesti 
sosiaalisten kriteerien yhteydessä; 

Or. de
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Tarkistus 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pahoittelee, että komissio ei ole vielä 
julkaissut sosiaalisesti vastuullisia julkisia 
hankintoja koskevaa opasta; pitää 
myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön tavoitteita sosiaalisten 
kriteerien sisällyttämisestä julkisiin 
hankintasopimuksiin sekä vahvistamaan 
tätä asianmukaisella koulutuksella ja 
valistuskampanjoilla; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 98
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
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innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltiot ja sidosryhmät mukaan 
ottavaa prosessia kriteerien 
jatkokehittämistä varten; muistuttaa, että 
erityisesti sosiaalisten kriteerien yhteydessä 
sidosryhmien ja ennen kaikkea 
asianomaisten taloussektorien mukaan 
ottaminen on välttämätöntä 
käytännöllisyyden takaamiseksi;

Or. de

Tarkistus 99
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää valitettavana, että komissio ei ole 
vieläkään julkaissut suositusta julkisten 
hankintojen sosiaalisesti 
oikeudenmukaisesta ja ekologisesti 
suunnatusta soveltamisesta; pitää 
myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

kehittämään tavoitteita ja strategioita 
sosiaalisten kriteerien käyttöönottamiseksi 
julkisissa hankinnoissa ja tässä 
tarkoituksessa antamaan koulutusta ja 
järjestämään valistuskampanjoita; 
kannattaa avointa ja jäsenvaltio mukaan 
ottavaa prosessia kriteerien 
jatkokehittämistä varten; muistuttaa, että 
tällainen prosessi on lupaava erityisesti 
sosiaalisten kriteerien yhteydessä;

Or. de

Tarkistus 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pahoittelee, että komissio ei ole vielä
julkaissut sosiaalisesti vastuullisia julkisia 
hankintoja koskevaa opasta; pitää 
myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 101
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltiot mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja kilpailun kannustamiselle
ja vahvistaa näkemyksenään, että 
julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä 
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 
olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
toistuvasti valistuskampanjoita; kannattaa 
avointa ja jäsenvaltiot ja paikalliset 
viranomaiset mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

Or. ro

Tarkistus 102
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi voitava soveltaa 
ekologisia, sosiaalisia ja muita kriteereitä
tehdessään julkisia hankintoja ja että sitä 

13. muistuttaa julkisten hankintojen 
suuresta merkityksestä ilmastonsuojelulle, 
energiatehokkuudelle, ympäristölle ja 
innovaatioille ja vahvistaa näkemyksenään, 
että julkishallinnon olisi korostettava 
erityisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön 
liittyvien kriteerien huomioon ottamista
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olisi kannustettava niiden soveltamiseen; 
pitää myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

tehdessään julkisia hankintoja; pitää 
myönteisenä käytännön apua, jolla on 
määrä auttaa viranomaisia ja muita julkisia 
laitoksia tekemään kestäviä hankintoja, ja 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan koulutusta ja järjestämään 
valistuskampanjoita; kannattaa avointa ja 
jäsenvaltio mukaan ottavaa prosessia 
kriteerien jatkokehittämistä varten; 
muistuttaa, että tällainen prosessi on 
lupaava erityisesti sosiaalisten kriteerien 
yhteydessä;

Or. el

Tarkistus 103
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että komission olisi 
tuettava aktiivisesti jäsenvaltioita 
sisällyttämään sosiaalisia kriteereitä
julkisiin hankintoihin pitäen 
lähtökohtana ILO:n yleissopimusten 
kriteereitä, erityisesti niitä, jotka sisältyvät 
yleissopimuksiin nro 87 ja 98 oikeudesta 
liittyä ammattiliittoihin ja oikeudesta 
tehdä työehtosopimuksia, nro 29 ja 105 
pakkotyön tuomitsemisesta, nro 100 
ja 111 samaa työtä koskevasta samasta 
palkasta ja syrjinnän tuomitsemisesta, 
nro 138 lapsityövoimasta ja nro 94 
sosiaalisista kriteereistä hankinnoissa;

Or. en

Tarkistus 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa, että komission olisi 
tuettava aktiivisesti jäsenvaltioita 
sisällyttämään sosiaalisia kriteereitä 
julkisiin hankintoihin ja että julkisia 
hankintoja koskeviin näkökohtiin olisi 
sisällyttävä:
– sukupuolten tasa-arvo, siten kuin 
kehotetaan komission tiedonannossa 
(KOM(2007)0423) naisten ja miesten 
välisen palkkaeron torjunnasta,
– sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja 
erityisesti ILO:n yleissopimuksessa 
tunnustettujen perusoikeuksien 
sisällyttäminen,
– kohtuullinen palkka komission 
kohtuullista palkkaa koskevan lausunnon 
(KOM(98)0388) ja ILO:n ihmisarvoista 
työtä koskevan ohjelman mukaisesti,
– työehtosopimusten kunnioittaminen, 
siten kuin todetaan ILO:n 
yleissopimuksen nro 94 2 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa;

Or. en

Tarkistus 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien 
ja niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltio otetaan tällöin täysipainoisesti 

14. korostaa, että julkisten
hankintamenettelyjen avoimuutta 
helpottaisi suuresti se, että hallitukset 
soveltaisivat niitä kestävyyskriteereitä, 
joita käytetään eri merkintöjä varten; 
kehottaa sen vuoksi kehittämään 
tietopankin, jotta niitä kriteerejä, joihin eri 
kestävyyden varmistavat järjestelmät tai 
merkinnät perustuvat, voidaan käyttää 
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mukaan; muistuttaa samalla, että 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten merkintöjen kirjo 
merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

julkisia hankintamenettelyjä varten ja 
jotta viranomaiset voivat tarkistaa, että 
edellytettyjä kriteerejä noudatetaan;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
järjestämään koulutusta ja 
tiedotuskampanjoita paikallisille 
viranomaisille ja poliittisille päättäjille 
sekä ottamaan niihin mukaan muut 
sidosryhmät ja erityisesti sosiaalipalveluja 
tarjoavat sosiaalialan kansalaisjärjestöt;

Or. en

Tarkistus 106
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja 
niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltio otetaan tällöin täysipainoisesti 
mukaan; muistuttaa samalla, että 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten merkintöjen kirjo 
merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja 
niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi, jotta niitä voidaan 
käyttää helpommin julkisissa 
hankinnoissa; odottaa, että jäsenvaltio 
otetaan tällöin täysipainoisesti mukaan; 
katsoo, että tässä alhaalta ylöspäin 
suuntautuvassa menettelyssä olisi otettava 
huomioon paikallisella, alueellisella ja 
kansallisella tasolla asiasta monesti saatu 
arvokas kokemus ja osaaminen; 
muistuttaa samalla, että alueellisten, 
kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten merkintöjen kirjo 
merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

Or. en
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Tarkistus 107
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien 
ja niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltio otetaan tällöin täysipainoisesti 
mukaan; muistuttaa samalla, että 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten merkintöjen kirjo 
merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

14. pyytää kehittämään tietopankin 
vaatimuksista, mukaan lukien 
ympäristölliset ja sosiaaliset kriteerit, 
jotka annetaan viranomaisten saataville, 
jotta varmistetaan, että julkisista 
hankkeista vastaavilla tahoilla on 
käytössään asianmukaiset ohjeet ja 
selkeät säännöt tarjousten laatimisesta, 
jolloin voidaan helposti tarkistaa, 
noudattavatko ne asianmukaista 
vaatimusta;

Or. en

Tarkistus 108
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja 
niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltio otetaan tällöin täysipainoisesti 
mukaan; muistuttaa samalla, että 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten merkintöjen kirjo 

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja 
niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltiot ja asianosaiset toimijat
otetaan tällöin täysipainoisesti mukaan; 
muistuttaa samalla, että alueellisten, 
kansallisten, eurooppalaisten ja 
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merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

kansainvälisten merkintöjen kirjo 
merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja 
niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltio otetaan tällöin täysipainoisesti 
mukaan; muistuttaa samalla, että 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten merkintöjen kirjo 
merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

14. kehottaa komissiota käynnistämään 
vaiheittain Euroopan ja kansainvälisen 
tason aloitteita kriteerien ja niihin 
perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltio ja kaikki sidosryhmät otetaan 
tällöin täysipainoisesti mukaan; muistuttaa 
lisäksi, että monet erilaiset alueelliset, 
kansalliset, eurooppalaiset ja 
kansainväliset merkinnät merkitsevät 
markkinoiden sirpaloitumista, jonka 
kielteiset vaikutukset tuntuvat erityisesti 
innovaatioiden ja tutkimuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 110
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 

14. pyytää kehittämään tietopankin, jonka 
avulla voidaan hyödyntää julkisia 
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hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja 
niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltio otetaan tällöin täysipainoisesti 
mukaan; muistuttaa samalla, että 
alueellisten, kansallisten, eurooppalaisten 
ja kansainvälisten merkintöjen kirjo 
merkitsee markkinoiden sirpaloitumista, 
jonka kielteiset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti innovaatioiden ja tutkimuksen 
alalla;

hankintoja koskevien merkintöjen 
kriteereitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään vaiheittain Euroopan ja 
kansainvälisen tason aloitteita kriteerien ja 
niihin perustuvien merkintöjen 
yhdenmukaistamiseksi; odottaa, että 
jäsenvaltiot ja sidosryhmät otetaan tällöin 
täysipainoisesti mukaan; muistuttaa 
samalla, että alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja kansainvälisten 
merkintöjen kirjo merkitsee markkinoiden 
sirpaloitumista, jonka kielteiset vaikutukset 
tuntuvat erityisesti innovaatioiden ja 
tutkimuksen alalla;

Or. de

Tarkistus 111
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
15 kohta – otsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sosiaalisesti vastuullinen hankinta

Or. en

Tarkistus 112
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 

15. kiinnittää huomiota siihen, että 
julkiset hankinnat ovat erittäin tärkeitä 
EU:n sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi; toteaa, että 
yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alalla on epäselvyyksiä, ja 
kehottaa komissiota laatimaan alan oppaita 
auttamaan konkreettisesti tässä asiassa; 
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sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että kun 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
edellytettyjen kriteerien noudattamisen 
todentaminen on viranomaisille hankalaa ja 
kallista, ja kehottaa komissiota avustamaan 
kestävyyden varmistavia järjestelmiä
asiassa ja tukemaan välineitä, joilla 
voidaan todentaa toimitusketjujen 
luotettavuus;

Or. en

Tarkistus 113
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 

15. kiinnittää huomiota julkisten 
hankintojen suureen merkitykseen 
Euroopan unionin sosiaalisten 
tavoitteiden toteuttamisen ja kestävän 
kehityksen edistymisen kannalta; toteaa, 
että yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alalla on epäselvyyksiä, ja 
kehottaa komissiota laatimaan alan oppaita 
auttamaan tässä asiassa ja julkaisemaan 
pikaisesti ohjekirjan, jossa käsitellään 
sosiaalisten näkökohtien huomioon 
ottamista julkisissa hankinnoissa; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että 
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globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; katsoo, että Euroopan 
unionin uusi oikeudellinen kehys 
vahvistaa työehtoja käsittelevän ILO:n 
yleissopimuksen n:o 94 legitimiteettiä 
julkisissa hankintasopimuksissa ja että 
niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 
ratifioineet yleissopimusta, olisi 
kannustettava ratifioimaan se; muistuttaa 
myös, että sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät 
olennaisilta osin valmistusprosessiin, joten 
niitä ei ole juurikaan havaittavissa 
lopputuotteessa ja niiden valvominen on 
vaikeaa tuotannon globaalistumisen ja 
monimutkaisten toimitusketjujen vuoksi; 
odottaa siksi, että myös 
yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

Or. fr

Tarkistus 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa ja esittämään työnteon laatua 
koskevia vaatimuksia, joilla viranomaisia 
tuetaan sisällyttämään työllisyyteen 
liittyviä näkökohtia julkisiin 
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vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

hankintoihin; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että edellytykset ovat muuttuneet 
Lissabonin sopimuksen ja 
perusoikeuskirjan myötä, ja odottaa, että 
komissio reagoi asiaan vastaavasti; katsoo, 
että uusi Euroopan unionin oikeudellinen 
kehys vahvistaa työlausekkeita julkisissa 
sopimuksissa koskevan ILO:n 
yleissopimuksen nro 94 legitimiteettiä ja 
että jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä 
ratifioineet tätä yleissopimusta, olisi 
kannustettava siihen; muistuttaa myös, 
että sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät 
olennaisilta osin valmistusprosessiin, joten 
niitä ei ole juurikaan havaittavissa 
lopputuotteessa ja niiden valvominen on 
vaikeaa tuotannon globaalistumisen ja 
monimutkaisten toimitusketjujen vuoksi; 
odottaa siksi, että myös 
yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus; 
kehottaa komissiota antamaan apua 
jäsenvaltioille, jotta julkisten hankintojen 
menettelyjen vaikutusta tuotteiden ja 
palveluiden laadulle ja työllisyydelle 
seurataan ja arvioidaan;

Or. en

Tarkistus 115
Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
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epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa ja säätämään laadukkaan työn 
kriteerejä, jotta julkisten hankintojen 
yhteydessä tuettaisiin työllisyyttä 
edistävien tekojen mukaanottamista; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; toteaa, että Euroopan unionin 
uudet oikeudelliset puitteet vahvistavat 
työehtoja käsittelevän ILO:n 
yleissopimuksen N:o 94 legitimiteettiä 
julkisissa hankinnoissa; muistuttaa myös, 
että sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät 
olennaisilta osin valmistusprosessiin, joten 
niitä ei ole juurikaan havaittavissa 
lopputuotteessa ja niiden valvominen on 
vaikeaa tuotannon globaalistumisen ja 
monimutkaisten toimitusketjujen vuoksi; 
odottaa siksi, että myös 
yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus; 
kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita siten, että ne kiinnittävät 
hankintaprosessien seurausten valvonnan 
ja arvioinnin yhteydessä huomiota 
tuotteiden ja palvelujen laatuun;

Or. de

Tarkistus 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
15 kohta



PE439.869v01-00 68/79 AM\808736FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, 
ja odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa ja esittämään työnteon laatua 
koskevia vaatimuksia, joilla viranomaisia 
tuetaan sisällyttämään työllisyyteen 
liittyviä näkökohtia julkisiin 
hankintoihin; katsoo, että uusi Euroopan 
unionin oikeudellinen kehys vahvistaa 
työlausekkeita julkisissa sopimuksissa 
koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 94 
legitimiteettiä ja että jäsenvaltioita, jotka 
eivät ole vielä ratifioineet tätä 
yleissopimusta, olisi kannustettava siihen; 
kehottaa komissiota antamaan apua 
jäsenvaltioille, jotta julkisten hankintojen 
menettelyjen vaikutusta tuotteiden ja 
palveluiden laadulle ja työllisyydelle 
seurataan ja arvioidaan; muistuttaa myös, 
että sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät 
olennaisilta osin valmistusprosessiin, joten 
niitä ei ole juurikaan havaittavissa 
lopputuotteessa ja niiden valvominen on 
vaikeaa tuotannon globaalistumisen ja 
monimutkaisten toimitusketjujen vuoksi; 
odottaa siksi, että myös 
yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

Or. en
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Tarkistus 117
Wim Van De Camp

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen 
on viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa 
ja kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit;

Or. en

Tarkistus 118
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
15 kohta



PE439.869v01-00 70/79 AM\808736FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; 

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; 

muistuttaa myös, että sosiaaliset kriteerit 
kytkeytyvät olennaisilta osin 
valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit;

muistuttaa myös, että sosiaaliset kriteerit 
kytkeytyvät olennaisilta osin 
valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit;

muistuttaa, että kriteerien noudattamisen 
todentaminen on viranomaisille hankalaa ja 
kallista, ja kehottaa komissiota avustamaan 
asiassa ja kehittämään välineitä, joilla 
voidaan todentaa toimitusketjujen 
luotettavuus;

muistuttaa, että kriteerien noudattamisen 
todentaminen on viranomaisille hankalaa ja 
kallista, ja kehottaa komissiota avustamaan 
asiassa ja kehittämään välineitä, joiden 
avulla hankintaviranomainen voi 
varmistaa, että se ei kanna vastuuta 
ainoastaan sopimustoimittajistaan vaan 
myös toiminnan eri vaiheissa mukana 
olevista alihankkijoista;

Or. sv

Tarkistus 119
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
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epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
julkisten hankintaelinten tukemia 
kustannuksia koskevien kriteerien 
noudattamisen todentaminen on hankalaa 
ja kallista, ja kehottaa komissiota 
avustamaan asiassa ja kehittämään 
välineitä, joilla voidaan todentaa 
toimitusketjujen luotettavuus;

epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai yhdenmukaistettu tietopankki, 
jossa on tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, 
että julkisten hankintaelinten tukemia 
kustannuksia koskevien kriteerien 
noudattamisen todentaminen on hankalaa 
ja kallista, ja kehottaa komissiota 
avustamaan asiassa ja kehittämään 
välineitä, joilla voidaan todentaa 
toimitusketjujen luotettavuus;

Or. ro

Tarkistus 120
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan alan oppaita auttamaan tässä 
asiassa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
edellytykset ovat muuttuneet Lissabonin 
sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä, ja 
odottaa, että komissio reagoi asiaan 
vastaavasti; muistuttaa myös, että 
sosiaaliset kriteerit kytkeytyvät olennaisilta 
osin valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 

15. toteaa, että yhteiskuntavastuullisten 
julkisten hankintojen alalla on 
epäselvyyksiä, ja kehottaa komissiota 
laatimaan oikeudellisesti ei-sitouvia alan 
oppaita auttamaan tässä asiassa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että edellytykset ovat 
muuttuneet Lissabonin sopimuksen ja 
perusoikeuskirjan myötä, ja odottaa, että 
komissio reagoi asiaan vastaavasti; 
muistuttaa myös, että sosiaaliset kriteerit 
kytkeytyvät olennaisilta osin 
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juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

valmistusprosessiin, joten niitä ei ole 
juurikaan havaittavissa lopputuotteessa ja 
niiden valvominen on vaikeaa tuotannon 
globaalistumisen ja monimutkaisten 
toimitusketjujen vuoksi; odottaa siksi, että 
myös yhteiskuntavastuullisten julkisten 
hankintojen alaa varten kehitetään 
täsmälliset ja todennettavissa olevat 
kriteerit tai tietopankki, jossa on 
tuotekohtaiset kriteerit; muistuttaa, että 
kriteerien noudattamisen todentaminen on 
viranomaisille hankalaa ja kallista, ja 
kehottaa komissiota avustamaan asiassa ja 
kehittämään välineitä, joilla voidaan 
todentaa toimitusketjujen luotettavuus;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. Käytännön apu: tietopankki ja 
koulutus
pyytää luomaan säännöllisesti 
ajantasaistettavan tietopankin, jotta 
julkisia hankintamenettelyjä varten 
voidaan käyttää kriteerejä, joihin eri 
merkinnät tai kestävän kaupan 
järjestelmät perustuvat ja jotta 
viranomaiset voivat tarkistaa, että 
edellytettyjä kriteerejä noudatetaan;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
järjestämään koulutusta ja 
tiedotuskampanjoita paikallisille 
viranomaisille ja poliittisille päättäjille 
sekä ottamaan niihin mukaan muut 
sidosryhmät ja erityisesti sosiaalipalveluja 
tarjoavat tahot;

Or. en
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Tarkistus 122
Cornelis De Jong

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa yleistä etua 
koskevista palveluista edellytetään 
korkeaa laatua ja turvallisuuden tasoa, 
kohtuuhintaisuutta, yhdenvertaista 
kohtelua sekä yleisen saatavuuden ja 
käyttäjien oikeuksien edistämistä; 
korostaa, että yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut ovat EU:n oikeudellinen 
ryhmä, johon sovelletaan kilpailusääntöjä 
koskevaa poikkeusta yksityisten yritysten 
oikeutettua yleistä etua koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi; tunnustaa, 
että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat 
päättää, tarjoavatko ne kyseisiä palveluita 
suoraan oman hallintonsa kautta vai 
antavatko ne tämän kolmannen 
osapuolen tehtäväksi (yksityinen tai 
julkinen taho); panee merkille, että kun 
valitaan kolmas osapuoli, julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä yleensä 
sovelletaan; korostaa, että komission olisi 
tuettava jäsenvaltioita aktiivisesti, jotta ne 
sisällyttävät yleisen taloudellisen edun 
mukaisia palveluita koskevat unionin 
yhteiset arvot osaksi julkisia hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöään;

Or. en

Tarkistus 123
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. esittää uudelleen aikaisemman 
helmikuussa 2009 esittämänsä 
kehotuksen komissiolle, jotta se antaa 
käsikirjan esikaupallisista hankinnoista ja 
katsoo, että siihen olisi sisällyttävä 
esimerkkejä riskien ja hyötyjen 
jakamisesta markkinaolosuhteiden 
mukaisesti; katsoo lisäksi, että
esikaupallisiin hankintoihin osallistuvilla 
yrityksillä on oltava teollis- ja 
tekijänoikeudet, mikä edistää 
viranomaisten myötämielisyyttä ja 
rohkaisee tarjoajia osallistumaan 
esikaupallisiin hankintamenettelyihin;

Or. en

Tarkistus 124
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. pitää myönteisenä komission 
EMASin neuvontapalvelua, joka tarjoaa 
käytännön tietoja ja auttaa yrityksiä ja 
muita järjestöjä arvioimaan, 
raportoimaan ja parantamaan 
ympäristötoimiensa tehokkuutta julkisissa 
hankinnoissa; kehottaa komissiota 
harkitsemaan sellaisen 
yleisluonteisemman verkkoportaalin 
kehittämistä, jolla voidaan tarjota 
käytännön neuvoja ja tukea julkisen 
hankintamenettelyn käyttäjille ja 
erityisesti toimijoille, jotka osallistuvat 
monimutkaisiin ja yhteistyötä edellyttäviin 
hankintamenettelyihin;

Or. en
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Tarkistus 125
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 e. panee merkille, että pk-yrityksillä on 
ollut ongelmia päästä julkisten 
hankintojen markkinoille ja että olisi 
tehtävä enemmän pk-yrityksiä koskevan 
strategian kehittämiseksi; kehottaa sen 
vuoksi tämän strategian osana, että 
jäsenvaltiot toimivat yhdessä 
hankintaviranomaisten kanssa, jotta 
kannustetaan tarvittaessa 
alihankintamahdollisuuksia, kehitetään ja 
levitetään parhaita teknisiä keinoja, 
vältetään liian ohjailevat tarjousta 
edeltävät menettelyt, käytetään 
vakiomuotoisia tarjousasiakirjoja sen 
estämiseksi, että tarjoajien ei tarvitse 
aloittaa menettelyä alusta ja luodaan 
portaali, jossa ilmoitetaan keskitetysti 
sopimuksista; kehottaa komissiota 
arvioimaan jäsenvaltioiden aloitteita tällä 
alalla sekä kannustamaan pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen eurooppalaisten 
käytännesääntöjen laajempaa 
levittämistä;

Or. en

Tarkistus 126
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
15 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 f. kehottaa komissiota kannustamaan 
viranomaisia käyttämään reilun kaupan 
kriteereitä julkisissa tarjouskilpailuissaan 
ja hankintapolitiikassaan sellaisen reilun 
kaupan määritelmän perusteella, joka 
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vahvistetaan Euroopan parlamentin 
6. kesäkuuta 2006 antamassa 
päätöslauselmassa reilusta kaupasta ja 
kehityksestä ja komission vastikään 
5. toukokuuta 2009 antamassa 
tiedonannossa; toistaa aikaisemman 
pyynnön komissiolle edistää tätä 
esimerkiksi siten, että se laatii 
tulkinnalliset suuntaviivat reilun kaupan 
hankinnoista; pitää myönteisenä, että 
11. helmikuuta 2010 yksimielisesti 
hyväksytyssä alueiden komitean 
lausunnossa vaadittiin yhteistä 
eurooppalaista reilun kaupan strategiaa 
paikallisille ja alueellisille viranomaisille;

Or. en

Tarkistus 127
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 g. kannustaa jäsenvaltioita edistämään 
"tarjoajia koskevaa kehitysohjelmaa", 
jota kehitetään jo joissain valtioissa; 
panee merkille, että tällaista välinettä 
voidaan käyttää tarjoajien ja 
hankkijoiden välisen vuoropuhelun 
edistämiseksi, jotta toimijat voivat tavata 
hankintamenettelyn varhaisessa 
vaiheessa; korostaa, että tällainen väline 
on välttämätön, jotta innovaatiota 
edistetään ja pk-yritysten pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille parannetaan;

Or. en

Tarkistus 128
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
15 h kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 h. Yleishyödylliset sosiaalipalvelut
kiinnittää huomiota vaikeuksiin, 
erityisesti yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen erityispiirteistä 
johtuviin vaikeuksiin, joita monilla 
jäsenvaltioilla on ollut 
12. joulukuuta 2006 annetun 
palveludirektiivin saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöään; korostaa, 
että tapa, jolla julkisia hankintoja on 
hallittu sosiaalisten palvelujen alalla 
tarjouskilpailujen kautta, vaikuttaa 
kielteisesti laatuun ja sitä kautta 
käyttäjille tarjottuun palveluun, minkä 
johdosta laatukriteerit on laiminlyöty liian 
usein; arvelee, että julkisia hankintoja 
koskevat direktiivit eivät sovellu 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja varten 
laadittuihin sopimuspuitteisiin; kehottaa 
komissiota näin ollen tekemään 
mahdollisimman pian yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja käsittelevän 
lainsäädäntöehdotuksen;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
15 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 i. kehottaa komissiota lisäämään 
ponnistelujaan ehkäistäkseen syrjintää, 
jota Euroopan unionissa toimivat pk-
yritykset kohtaavat joidenkin julkisia 
hankintoja koskevaan WTO:n 
sopimukseen liittyneiden 
sopimusosapuolten, kuten Kanadan ja 
Yhdysvaltojen, asettamien syrjivien 
säännösten vuoksi;
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kehottaa erityisesti komissiota saamaan 
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 
uusien neuvottelujen yhteydessä 
asianosaisille valtioille sellaisen jatkoajan 
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia 
julkisia hankintoja koskevien tarjoustensa 
kestolle, joka on samassa suhteessa siihen 
sopimusten arvoon nähden, jonka ne 
varaavat omille pk-yrityksilleen, tai 
vaihtoehtoisesti vaatimaan sellaisen 
lausekkeen liittämistä sopimukseen, joka 
antaa Euroopan unionille 
mahdollisuuden antaa etusijan 
eurooppalaisille pk-yrityksille julkisten 
hankintojen yhteydessä sellaisen 
toimenpidemallin mukaisesti, jota 
asianomaiset valtiot jo soveltavat;    

Or. fr

Tarkistus 130
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 j kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 j. katsoo, että koulutus ja kokemusten 
vaihto viranomaisten ja komission välillä 
on välttämätöntä, jotta julkisten 
hankintojen markkinoiden tietyt 
monimutkaiset kysymykset voidaan 
ratkaista; on kuitenkin huolestunut, että 
tällaisia aloitteita voidaan heikentää, 
koska julkisia varoja on käytössä 
vähemmän; pyytää sen vuoksi 
jäsenvaltioita ja komissiota käyttämään 
niillä olevia nykyisiä resursseja ja 
menettelyitä, kuten vertaisarviointeja, 
joita suunnitellaan palveludirektiivissä, 
jotta rohkaistaan tietyn alueen julkisten 
hankintojen pieniä asiantuntijaryhmiä 
tarkastelemaan toimintaa toisella EU:n 
alueella ja katsoo, että tällä voidaan luoda 
luottamusta ja vakiinnuttaa parhaita 
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käytäntöjä eri jäsenvaltioissa;

Or. en


