
PR\872118FI.doc PE467.024v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/2048(INI)

29.6.2011

MIETINTÖLUONNOS
julkisten hankintojen uudistamisesta
(2011/2048(INI))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Heide Rühle



PE467.024v03-00 2/11 PR\872118FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................8



PR\872118FI.doc 3/11 PE467.024v03-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

julkisten hankintojen uudistamisesta
(2011/2048(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon direktiivit 2004/18/EY ja 2004/17/EY julkisten hankintojen menettelyistä1

ja direktiivin 2007/66/EY julkisten hankintojen menettelyiden tarkistamisesta2,

– ottaa huomioon komission vihreä kirjan EU:n julkisten hankintojen politiikan 
uudistamisesta (KOM(2011)0015),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan sähköisen hankinnan käytön laajentamisesta
EU:ssa (KOM(2010)0571),

– ottaa huomioon yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista 6. huhtikuuta 2011 
antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon julkisia hankintoja koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä 
18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman "Esikaupalliset 
hankinnat: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen 
varmistamiseksi Euroopassa"5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Järkevä sääntely Euroopan unionissa" 
(KOM(2010)0543),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Kohti 
kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta. 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja 
kaupankäynnin parantamiseksi" (KOM(2010)0608),

– ottaa huomioon professori Mario Montin 9. toukokuuta 2010 annetun raportin "A new 
strategy for the single market",

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan SEC(2010)1214,

– ottaa huomioon raportin "Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets in 
the EU" 6, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat" 
(KOM(2008)0400), 

                                               
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s.1.
2 EYVL L 335, 20.12.2007, s. 31.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0146.
4 Hyväksytetyt tekstit, P7_TA(2010)0173
5 EUVL C 67E, 18.3.2010, s. 10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– ottaa huomioon komission tiedonannon "Pienet ensin" Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva 
aloite (KOM(2008)0394), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke. 
Innovaatiounioni" (KOM(2010)0546),

– ottaa huomion alueiden komitean lausunnon "The modernisation of EU public 
procurement policy – towards a more efficient European market",

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon vihreästä kirjasta "The 
modernisation of EU public procurement policy – towards a more efficient European 
market",

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon koskien vihreää kirjaa 
sähköisen hankinnan käytön laajentamisesta EU:ssa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan raportin ja kansainvälisen 
kaupan valiokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-
0000/2011),

A. toteaa, että asianmukaisesti toimivat hankintamarkkinat ovat tärkeässä roolissa 
yhteismarkkinoiden edistämisessä, kilpailuun ja innovaatioon kannustamisessa, 
korkeatasoisen ilmaston- ja ympäristönsuojelun sekä sosiaalisen osallisuuden ja 
ihanteellisen hinta-laatusuhteen saavuttamisessa kansalaisille, yrityksille ja 
veronmaksajille,

1. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan ja laajaan kuulemismenettelyyn, jotka 
toimivat lähtökohtana julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkistamisessa 
Lissabonin sopimuksen määräyksiä ja unionin tuomioistuimen toimivaltaa sekä 
tarkistettuja valtiontukisääntöjä noudattaen;

2. huomauttaa, että julkisten hankintojen säännöt ovat muuttuneet liian monimutkaisiksi ja 
yksityiskohtaisiksi, mikä on johtanut kalliisiin ja raskaisiin hallintomenettelyihin; 
suosittelee mahdollisimman laajaa yksinkertaistamista tarvittavin selkeytyksin; toteaa, että 
informaatioteknologian lisääntynyt käyttö on tärkeässä roolissa hallinnon ja kulujen 
vähentämisessä ja että sähköistä hankintaa koskevien eurooppalaisten aloitteiden tulisi siis 
olla yhdenmukaisia hankintasääntöjen uudistuksen kanssa;
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Ensimmäinen tehtävä: oikeudellisen selkeyden kohentaminen

3. vaatii direktiivien soveltamisalan selkeyttämistä; muistuttaa, että julkisten hankintojen 
päätarkoituksena on tavaroiden, työn ja palveluiden ostaminen viranomaisten toimesta 
kansalaisten tarpeiden mukaisesti; huomauttaa, että hankintaviranomaiselle täytyy olla 
menettelystä suora hyöty, jotta menettely katsotaan julkiseksi hankinnaksi; 

4. vaatii direktiivien määritelmien selkeyttämistä (esim. käsite "julkisyhteisö") unionin 
tuomioistuimen toimivallan mukaisesti;

5. muistuttaa toukokuussa 2010 antamasta julkisten hankintojen viimeaikaisia kehityssuuntia 
koskevasta päätöslauselmastaan, jossa katsottiin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti, että julkisten hankintojen säännöt eivät koske julkisen sektorin toimijoiden 
välistä kumppanuutta, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: yhteistyön tarkoitus on kaikille 
asianomaisille paikallisviranomaisille määrätty julkisen palvelun tarjoaminen, ja tehtävän 
suorittavat vain asianomaiset viranomaiset ilman yksityistä pääomaa; korostaa, että 
kyseiset selkeytykset tulisi kodifioida hankintoja koskeviin direktiiveihin;

6. korostaa palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen sulkemista eurooppalaisten julkisten 
hankintojen sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle; panee merkille komission aikomuksen 
ehdottaa palveluja koskeville käyttösopimuksille erillistä lainsäädäntöä; katsoo, että tämä 
tulisi tehdä direktiivien tarkastelun yhteydessä, jotta vältetään lainsäädännön mahdollinen 
pirstoutuminen; 

7. korostaa, että nykyinen jako A- ja B-palveluluokkiin tulisi säilyttää, jos B-palveluluokan 
löyhemmät määräykset ovat perusteltavissa pääasiassa paikallisesti tai alueellisesti 
tarjotuilla palveluilla; 

8. pyytää komissiota tarkistamaan muutoksenhakudirektiivin mahdollisimman pian ja 
yhdenmukaistamaan sen tarkistettujen julkisia hankintoja koskevien direktiivien kanssa;

Toinen tehtävä: julkisten hankintojen täyden potentiaalin kehittäminen – paras hinta-
laatusuhde

9. katsoo, että julkisten hankintojen täyden potentiaalin kehittäminen edellyttää alhaisimman 
hinnan kriteerin poistamista ja että julkisten hankintojen tekemiselle tulisi olla vain yksi 
vaihtoehto: taloudellisesti hyödyllisin tarjous, ottaen huomioon asiaankuuluvien 
tuotteiden, palveluiden tai töiden koko elinkaaren kustannukset, tulisi valita; 

10. korostaa, että tuotteen tai palvelun kestävän kehityksen mukainen tuotanto on katsottava 
tuotteen ominaisuudeksi, jota voidaan käyttää kriteerinä vertailussa tuotteiden tai 
palveluiden kanssa, joita ei ole tuotettu kestävän kehityksen mukaisesti; huomauttaa, että 
tuotantoprosessia koskevien vaatimusten sisällyttämistä kaikkien sopimusten teknisiin 
eritelmiin tulisi selkeyttää; viittaa Wienstrom-tapaukseen, josta on tullut jo klassinen 
esimerkki siitä, miten ja miksi tuotantotiedot voi luokitella teknisiksi eritelmiksi;
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11. toteaa, että tuotteiden ja toimintojen ilmasto- sekä ympäristövaikutuksiin kohdistuva 
lisääntyvä tietoisuus tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden suosia paikallisia tuottajia, 
mikä tulisi ottaa huomioon sisämarkkinasääntöjen mukaisessa laajuudessa;

12. korostaa, että kaikki EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen laajentaminen "mitä 
ostaa" -alueelle tarkoittaisi merkittävää muutosta nykyiseen toimintamalliin ja tulisi 
arvioida huolellisesti; epäilee, ettei tämä johtaisi yksinkertaistamiseen eikä 
selkeyttämiseen, vaan pelkää tämän johtavan monimutkaisempiin sääntöihin ja moniin 
poikkeuslupiin, joita olisi vaikeaa hallinnoida käytännössä; 

Kolmas tehtävä: sääntöjen yksinkertaistaminen ja joustavampien menettelyiden salliminen

13. toteaa, että direktiivit ovat liian yksityiskohtaisia ja yhä teknisempiä sekä 
monimutkaisempia, kun samaan aikaan hankintaviranomaisten ja toimittajien sääntöjen 
noudattamatta jättämisen oikeudellinen riski on kasvanut merkittävästi; panee merkille, 
että haasteen pelko johtaa riskejä karttavaan lähestymistapaan, joka tukahduttaa 
innovaation ja kestävän kehityksen sekä johtaa aivan liian usein edullisimman hinnan 
valitsemiseen parhaan hinta-laatusuhteen sijaan; 

14. puoltaa selkeitä, yksinkertaisia ja vähemmän yksityiskohtaisia sääntöjä sekä 
merkittävämpää tukeutumista läpinäkyvyyden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden 
yleisiin periaatteisiin;

15. puoltaa aiemmin ilmoitettujen neuvottelumenettelyiden hyväksymistä vakiomenettelyiksi; 
katsoo, että hyväksikäyttöön kohdistuvia suojatoimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön 
kirjoitettua dokumentaatiota koskevien vaatimusten muodossa; kehottaa komissiota 
sisällyttämään joustavampia määräyksiä direktiivien puitesopimuksiin; 

16. toistaa vaatimuksensa vaihtoehtoisten tarjousten (tai vaihtoehtojen) hyväksymisestä, 
koska ne ovat välttämättömiä innovatiivisten ratkaisujen edistämisen ja levittämisen 
kannalta; korostaa, että tehokkuuteen ja käytännön vaatimuksiin liittyvät eritelmät sekä 
vaihtoehtojen nimenomainen hyväksyminen antavat tarjoajille mahdollisuuden ehdottaa 
innovatiivisia ratkaisuja;

17. pitää valitettavana, että tarjoajilla on vain rajalliset mahdollisuudet oikaista tarjoustensa 
puutteita; pyytää komissiota siis tarkentamaan, mitä puutteita tarjoajat saavat oikaista, 
mitä lisämuutoksia sallitaan ja miten läpinäkyvyys sekä tasapuolinen kohtelu taataan;

18. toteaa, että hankintaviranomaisilla tulisi olla mahdollisuus hyötyä aiemmasta 
kokemuksesta tarjoajan kanssa virallisen arviointiraportin perusteella; suosittelee, että 
poissulkemisille asetetaan aikaraja, minkä tulisi taata läpinäkyvyys ja objektiivisuus;

19. kritisoi sitä, ettei vihreä kirja maininnut julkisiin hankintoihin liittyviä puutteita eikä 
asiantuntijuuden ja tietojen puutteellisuutta; korostaa hankintaviranomaisten ja 
markkinatoimijoiden ammattimaisuuden edistämisen tärkeyttä; suosittelee 
huippuyksikköverkon perustamista olemassa olevissa kansallisissa puitteissa;

Neljäs tehtävä: pk-yritysten markkinoille pääsyn edistäminen
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20. korostaa, että pk-yritysten suora pääsy julkisiin hankintoihin on välttämätöntä 
työllisyyden ja kestävän kehityksen säilyttämisen kannalta; korostaa, että menettelyiden 
yksinkertaistaminen helpottaa pk-yritysten pääsyä ja mahdollistaa niiden osallistumisen 
tasa-arvoisemmista ja reilummista lähtökohdista;

21. pyytää komissiota kasvattamaan tietoisuutta sopimusten eriin jakamisen tärkeydestä ja 
ottamaan huomioon "sovella tai selitä" -periaatteen, jonka mukaan eriin jakamisen 
kaltaisten asioiden sääntöjä tulee noudattaa tai noudattamatta jättäminen tulee selittää;

22. ehdottaa, että itseannettavat vakuutukset sallitaan, kun se on mahdollista, ja että 
alkuperäisiä asiakirjoja vaaditaan vain jatkoon päässeiltä ehdokkailta tai tarjouskilpailun 
voittajalta; pyytää komissiota edistämään "hankintapassia" mieluiten kansallisen 
sähköisen rekisteröintijärjestelmän vakiomuodossa, koska tämänkaltainen passi osoittaisi 
toteen, että toimijalla on vaaditut ilmoitukset ja dokumentaatio; uskoo, että tämä säästäisi 
merkittävästi aikaa sekä kustannuksia; 

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Julkisia hankintoja koskeva yhteisön lainsäädäntö juhlii tänä vuonna vuosipäivää: 
Rakennusurakkadirektiivi 71/305/ETY tuli ensimmäistä kertaa voimaan neljäkymmentä 
vuotta sitten 26. heinäkuuta1971. Tapahtuma mainitaan harvoin, myös vihreässä kirjassa 
”EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta” direktiiviin viitataan vain kerran. Siten 
40-vuotisjuhla tarjoaa tilaisuuden arvioida ja analysoida, missä eurooppalaisia julkisia 
hankintoja koskevat toimintaperiaatteet ovat onnistuneet ja epäonnistuneet. 

Ensiksi onnistumisista: Julkisia hankintoja koskeva yhteisön lainsäädäntö on merkittävällä 
tavalla vaikuttanut myönteisesti hankintamenettelyjen läpinäkyvyyteen ja korruption ja 
suosinnan torjuntaan. Se on myös antanut pontta julkisten hankkijoiden ammatillistumiselle ja 
vaikuttanut hintojen laskemiseen. Asian kääntöpuoli on jo tosin nähtävissä: Useissa 
tutkimuksissa ja kannanotoissa valitetaan, että hinnat laskivat laadun ja innovoinnin 
kustannuksella, ja lisäksi tuotteiden ja palvelujen kestävyyttä eli niiden koko elinkaaren 
kustannuksia ei ole huomioitu tarpeeksi. 

Sen sijaan muut kustannukset nousivat. Transaktiomenot nousivat oikeudellisten kysymysten 
yksipuolisen painottamisen seurauksena, ulkoista neuvontaa oli ostettava kalliimmalla. 
Viranomaisten taipumus luottaa byrokraattisiin menettelyihin oikeudellisen epävarmuuden 
vallitessa vahvistui tahattomasti sillä seurauksella, että riskeiltä vältyttiin ja epävarmoissa 
tilanteissa valittiin edullisin tuote/palvelu innovatiivisimman tai ylipäänsä parhaimman sijaan. 
Tällainen kehitys on erityisen ongelmallinen talouskriisien ja julkisen talouden kassavajeen 
aikana. 

Sen vuoksi on myönteistä, jos komissio aikoo ottaa julkisia hankintoja koskevan yhteisön 
lainsäädännön tarkasteluun muuttaakseen sitä yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi. 
Esitetty vihreä kirja sisältää tosin ristiriitoja. Ensinnäkin sen laajuus ja 114 kysymyksen 
yksityiskohtaisuus antavat vaikutelman, että aikomuksena on siirtyä julkisten 
hankintamenettelyjen mikrosääntelyyn, ja toisekseen useat kysymykset ja esitetyt ehdotukset 
ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi tilausten hankintaa koskevat kiintiöt tai sitovat tavoitteet ja 
esitetty pyrkimys yksinkertaistamiseen ja oikeusvarmuuden lisäämiseen voivat olla keskenään 
ristiriidassa ja lisätä osaltaan byrokratiaa ja sääntöjä kielteisessä merkityksessä. 

Esittelijä on sitä mieltä, että julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkastelun 
lähtökohtana tulisi olla se, että julkisia hankintoja koskeva yhteisön lainsäädäntö on nykyään 
Euroopassa noudatettava käytäntö. Vaikka alussa tarkan kaavamaiset käytänteet olivat 
välttämättömiä tietynlaisen ammattimaisuuden luomiseksi julkisissa hankinnoissa ja 
hankintojen tekijöiden totuttamiseksi avoimuus-, syrjimättömyys- ja kilpailuperiaatteisiin, 
nykyään kyseinen lainsäädäntö on noudatettava käytäntö. Nyt kysymys on julkisia hankintoja 
koskevan lainsäädännön virtaviivaistamisesta ja sen palauttamisesta varsinaiseen ytimeensä, 
läpinäkyvyyden, syrjimättömyyden ja kilpailun takaamiseen.

Oikeudellinen selkeys ja varmuus

Tarkastelun on luonnollisesti tapahduttava huolellisesti eikä hyväksi osoittautunutta 
käytäntöä, johon kuuluu esimerkiksi jako kahteen direktiiviin tai jako tavaroihin, 
rakennusurakoihin ja palveluihin sekä erittely A- ja B-palveluihin, tulisi kyseenalaistaa. B-
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palveluja koskevat erityisjärjestelyt perustuvat näiden palvelujen pääasiassa paikalliseen 
luonteeseen. Moniin rahoituspalveluihin tosin liittyy epäselvyyksiä, ja myös 
pelastuspalvelujen luokituksesta olisi säädettävä selkeämmin.

Sen lisäksi on lukuisia oikeudellisia epäselvyyksiä, jotka ovat menneisyydessä toistuvasti 
johtaneet valitusmenettelyihin tai oikeusprosesseihin. Julkisille hankinnoille on ominaista 
harvinaisen korkea ”riita-arvo”, ja siten tarkastelun tulisi myötävaikuttaa tämän 
”vastakkainasettelun kulttuurin” purkamiseen ja oikeusvarmuuden lisäämiseen. Vain siten 
voidaan hyödyntää paremmin ja yksinkertaisemmin julkisten hankintojen mahdollisuudet 
kansantalouden innovatiivisessa ja kestävässä kehityksessä, jolla juuri talouskriisien ja 
huomattavan julkisen velan aikana on suurta merkitystä. 

Direktiivien soveltamisalalla tulisi tehdä selväksi, että kysymys on julkisia hankintoja 
koskevista säännöistä, joiden tulee unionin tuomioistuimen hiljattaisten tuomioiden mukaan 
tuottaa julkisille hankkijoille välitöntä taloudellista hyötyä, ja että unionin tuomioistuimen 
määritelmien mukaan julkisyhteisöjen kumppanuudet ovat julkisia hankintoja koskevaan 
lainsäädäntöön kuulumattomia, ja lisäksi että palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset 
eivät kuulu julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan.

Jos komissio esittää palveluja koskeville käyttöoikeussopimuksille erillistä sääntöä, sääntöjen 
pirstoutumisen estämiseksi ja yhtenäisyyden varmistamiseksi sen tulisi rajoittua unionin 
tuomioistuimen hiljattaisten tuomioiden mukaan välttämättömään, sovellusala tulisi määritellä 
palveludirektiivin kanssa yhteensopivaksi ja asian käsittely parlamentissa tulisi tapahtua 
samanaikaisesti julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkastelun kanssa. Tässä 
tilanteessa pitäisi myös selkeyttää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevaa 
välttämätöntä oikeusvarmuutta.

Innovointi ja kestävä hankintatoiminta
Esittelijä pitää myönteisenä erityisesti komission pyrkimyksiä, joiden avulla julkisia 
hankintoja voidaan hyödyntää paremmin yleisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mutta on kuitenkin syytä huomata, että suurin este on itse julkisia hankintoja 
koskevissa direktiiveissä. Niin kauan kuin edullisimman tarjouksen perusteella on sama 
painoarvo kuin kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksella, alalla ei tapahdu suuria 
muutoksia julkisten hankkijoiden taloudellisten ongelmien suhteen. Muutos saavutetaan 
ainoastaan, jos kokonaistaloudellisesti edullisimmasta tarjouksesta tehdään sääntö 
(esimerkiksi ”apply or explain” -periaatteella) ja jos perusteet tarjouksen valinnassa tehdään 
toteuttamiskelpoisemmiksi. 

Hankinnat tulisi siis tehdä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella, kaikki 
tavaroiden, rakennusurakoiden ja palvelujen elinkaarikustannukset huomioiden. Siten 
komissiota pyydetään laatimaan elinkaarikustannusmalliin sovellettavat menetelmät, jotka 
menevät pidemmälle kuin nykyiset yksipuolisesti energiatehokkuuteen suuntautuneet 
menetelmät ja pitävät sisällään kaikki kestävyyttä koskevat kysymykset.

Lisäksi olisi tehtävä selväksi, että kestävän ja eettisesti luotettavan tuotannon perusteet 
voidaan ottaa mukaan teknisiin eritelmiin, mitkään juridiset perusteet eivät kiellä sitä, 
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päinvastoin, unionin tuomioistuimen päätös tapauksessa Wienstrom1 osoitti, että kestävällä 
hankintatoiminnalla on nimenomaan tuotantoprosessissa ratkaiseva merkitys.

Tarkastelun tulisi myös selvittää kysymykset, joissa yleisiä hankintoja koskevan 
lainsäädännön yksipuolinen tulkinta voi olla ristiriidassa sekä eurooppalaisten sopimusten että 
Eurooppa 2020 -strategian yleisten yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa. Olisi syytä 
esimerkiksi tarkistaa, missä määrin julkiset hankkijat (kuten sairaalat) pystyvät valitsemaan 
myös alueellisia tuotteita hankkiessaan elintarvikkeita, jotta voidaan välttää turha ympäristön 
kuormittaminen. 

Yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen
Julkisia hankkeita koskevan yhteisön sääntöjen yksinkertaistaminen ja joustavien välineiden 
toteutuminen tukevat osaltaan kestävää ja innovatiivista hankintatoimintaa. Esittelijällä on 
tähän erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi markkinatilannetta tulisi valvoa systemaattisesti ja 
neuvottelumenettelyä, jossa ilmoitetaan hankintailmoitus ennakolta, voitaisiin hyödyntää 
paremmin. Muita toimenpiteitä läpinäkyvyyden lisäämiseksi tulisi ottaa käyttöön ja 
vaihtoehtoiset tarjoukset tulisi hyväksyä yleisesti. Tarjoukset tulisi huomioida erityisesti 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Ympäristökysymyksiin suuntautuneiden ja innovatiivisten 
hankintatulosten saavuttamiseen soveltuu paremmin mahdollisuus suorituskyky- tai 
toiminnallisten vaatimusten huomioimiseen kuin yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset. Myös 
hankintailmoituksessa olevien virheiden mukauttamista tai korjaamista on helpotettava, 
luonnollisesti vastaavin turvallisuustakein, jotta voidaan taata menettelyn läpinäkyvyys ja 
valvonta.

Monet kannanotot viittaavat siihen, että tarkastelun yhteydessä olisi myös syytä keskustella 
kynnysarvojen mukauttamisesta. Kysymyksestä on tosin erittäin ristiriitaisia mielipiteitä, 
minkä vuoksi olisi varmasti järkevää järjestää sitä varten ylimääräinen kuuleminen.

Hankintamenettelyn oikeudellista puolta ei tule kuitenkaan tule yliarvioida, vaan komission 
olisi tarjottava enemmän tukea myös käytännön puolella, esimerkiksi kokemusten vaihdon 
organisoinnissa tai hyväksi havaittujen menetelmien kehittämisessä sekä koulutusohjelmien 
tukemisessa jäsenvaltioissa. Koulutusta ei pitäisi antaa pelkästään paikallisille 
hankintaviranomaisille vaan myös poliittisten päätösten tekijöille ja muille toimijoille, etenkin 
kansalaisjärjestöille, jotka tarjoavat sosiaalisia palveluja. Tässä voitaisiin hyödyntää Ranskan 
kokemuksia, sillä kyseinen malli on siellä testattavana.

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) markkinoillepääsy
Esittelijä huomautti jo viimevuotisessa mietinnössään ”julkisten hankintojen uusista 
kehityssuunnista” asian tärkeydestä ja ehdotti erilaisia välineitä pk-yritysten 
markkinoillepääsyn parantamiseksi. Pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia vaikeuttavat lukuisat esteet, ja myös ”Small Business Act” -hankkeessa 
on parantamisen varaa. 

Siitä syystä esittelijä ehdottaa toimenpiteitä, jotka ensinnäkin vähentävät pk-yritysten 
transaktiomenoja, kuten ”only-once”-periaate, jonka mukaan ainoastaan ratkaisuvaiheeseen 

                                               
1 EUT, asia C-448/01 EVN AG ja Wienstrom GmbH v. Itävallan tasavalta,  4.12. 2003, Kok. (2003) I-14527.



PR\872118FI.doc 11/11 PE467.024v03-00

FI

hyväksytyiltä tarjoajilta vaaditaan hankintamenettelyn loppuvaiheessa varsinaiset asiakirjat, 
tai standardisoidun hankintapassin kehittäminen sähköisen rekisterin muodossa todistusten 
tallentamista varten. Tällaisia järjestelmiä on jo käytössä joissakin jäsenvaltioissa. 

Toisekseen jakamista eriin pitäisi tukea ja vaatia enemmän, ja tässä voitaisiin soveltaa ”apply 
or explain” -periaatetta, joka takaisi paremman läpinäkyvyyden. 

Pk-yritysten asemaa voidaan parantaa myös antamalla enemmän painoarvoa 
kokonaistaloudellisesti edullisimmalle tarjoukselle, vahvistamalla vaihtoehtoisten tarjousten 
hyväksymistä, lisäämällä neuvottelumenettelyn käyttämistä ja ylipäätään yksinkertaistamalla 
ja joustavoittamalla julkisia hankkeita koskevia sääntöjä.

Sähköinen hankinta
Euroopan laajuisen sähköisen hankintamenettelyn luomista koskeva toimintasuunnitelma ei 
valitettavasti yltänyt tavoitteeseensa: 50 prosenttia hankintamenettelyistä toteutettiin vuonna 
2010 sähköisesti. Keskiarvo oli vajaat 5 prosenttia. Vain harvat maat, kuten Portugali, olivat 
tässä suhteessa menestyksekkäitä. Siitä syystä esittelijä pitää vihreää kirjaa sähköisen 
hankinnan käytöstä myönteisenä ja kehottaa komissiota vahvistamaan poliittista vastuutaan 
tällä alalla ja sisällyttämään julkisia hankintamenetelmiä koskevien direktiivien tarkasteluun 
tarpeelliset säännökset sähköisen hankintamenettelyn tukemiseksi EU:ssa. 


