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Muudatusettepanek 1
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et siseturg ja 
rahvusvahelised turud on üha rohkem 
omavahel seotud; on sellega seoses 
arvamusel, et ELi siseturu õigusloojad ja 
ELi läbirääkijad rahvusvahelise 
kaubanduse valdkonnas peaksid oma 
tegevuses alati silmas pidama 
mõlemapoolseid võimalikke tagajärgi;

1. juhib tähelepanu sellele, et siseturg ja 
rahvusvahelised turud on üha rohkem 
omavahel seotud; on sellega seoses 
arvamusel, et ELi siseturu õigusloojad ja 
ELi läbirääkijad rahvusvahelise 
kaubanduse valdkonnas peaksid oma 
tegevuses alati püüdma edendada selliseid 
ELi väärtusi, nagu läbipaistvus, 
põhimõtteline korruptsioonivastane 
seisukoht ning sotsiaalsete- ja inimõiguste 
arengule kaasa aitamine riigihangete 
poliitikas, ning silmas pidama 
mõlemapoolseid võimalikke tagajärgi;

Or. en

Muudatusettepanek 2
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et siseturg ja 
rahvusvahelised turud on üha rohkem 
omavahel seotud; on sellega seoses 
arvamusel, et ELi siseturu õigusloojad ja 
ELi läbirääkijad rahvusvahelise 
kaubanduse valdkonnas peaksid oma 
tegevuses alati silmas pidama 
mõlemapoolseid võimalikke tagajärgi;

1. juhib tähelepanu sellele, et siseturg ja 
rahvusvahelised turud on üha rohkem 
omavahel seotud; on sellega seoses 
arvamusel, et ELi siseturu õigusloojad ja 
ELi läbirääkijad rahvusvahelise 
kaubanduse valdkonnas peavad sellega 
seoses järgima ühtset poliitikat.

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Robert Sturdy

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et siseturg ja 
rahvusvahelised turud on üha rohkem 
omavahel seotud; on sellega seoses 
arvamusel, et ELi siseturu õigusloojad ja 
ELi läbirääkijad rahvusvahelise 
kaubanduse valdkonnas peaksid oma 
tegevuses alati silmas pidama 
mõlemapoolseid võimalikke tagajärgi;

1. juhib tähelepanu sellele, et siseturg ja 
rahvusvahelised turud on üha rohkem 
omavahel seotud; on sellega seoses 
arvamusel, et ELi siseturu õigusloojad ja 
ELi läbirääkijad rahvusvahelise 
kaubanduse valdkonnas peaksid oma 
tegevuses alati silmas pidama 
mõlemapoolseid võimalikke tagajärgi;
kutsub sünergia soodustamiseks siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni, rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni ning ELi peamisi 
kaubandusläbirääkijaid üles korraldama 
enne olulisi rahvusvahelisi 
kaubandusläbirääkimisi ja nende ajal 
ühiseid infotunde näiteks 
vabakaubanduslepingute teemal, et 
hinnata nende mõju ELi ühtsele turule, 
tarbijaohutusele ning ELi ettevõtete 
juurdepääsule välisturgudele;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et korralikult toimiv 
riigihangete raamistik on õiglase ja vaba 
konkurentsipõhise turu eeltingimus ning 
aitab võidelda korruptsiooni vastu;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. jääb kahtlevale seisukohale OECD 
arvamuse suhtes, et efektiivse 
hankepoliitika põhieesmärk peaks olema 
tõhususe edendamine, st kõige madalamat 
hinda pakkuva tarnija valimine; peab teisi 
riikliku poliitika eesmärke – muuhulgas 
tööhõive edendamise ja vaesuse vastu 
võitlemise strateegiaid, kohalike 
innovatsioonikoondiste edendamist ning 
keskkonnasäästliku ja õiglase 
kaubanduse alaseid hankeid – vähemalt 
sama tähtsaks, kui mitte tähtsamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et mõnepoolne leping, nagu
riigihankeleping, on parim vahend 
võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks Euroopa ettevõtjatele seoses 
juurdepääsuga rahvusvahelise tasandi 
riigihangete turule; nõuab seega tungivalt, 
et komisjon jätkaks oma jõupingutusi 
ambitsioonika riigihankelepingu 
sõlmimise nimel;

2. võtab arvesse esialgse kokkuleppe 
vaadata läbi riigihankeleping, mis käsitleb 
juurdepääsu rahvusvahelise tasandi 
riigihangete turule; kutsub komisjoni üles 
praeguse majanduskriisi seisukohast 
uuesti läbi vaatama riigihankelepingu 
muudatused tagamaks, et riigi kulutused 
kõikidel valitsustasanditel saavutaksid 
antitsüklilised, tööhõivet edendavad ja 
regionaalse arengu eesmärgid;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et mõnepoolne leping, nagu 
riigihankeleping, on parim vahend võrdsete 
konkurentsitingimuste tagamiseks Euroopa 
ettevõtjatele seoses juurdepääsuga 
rahvusvahelise tasandi riigihangete turule;
nõuab seega tungivalt, et komisjon jätkaks 
oma jõupingutusi ambitsioonika
riigihankelepingu sõlmimise nimel;

2. usub, et mõnepoolne leping, nagu 
riigihankeleping, on parim vahend võrdsete 
konkurentsitingimuste tagamiseks Euroopa 
ettevõtjatele seoses juurdepääsuga 
rahvusvahelise tasandi riigihangete turule;
nõuab seega tungivalt, et komisjon viiks 
lõpule läbirääkimised esialgse teksti üle, 
milles jõuti kokkuleppele 2006. aastal kui 
1996. aastal jõustunud riigihankelepingu
parandatud versioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 8
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et mõnepoolne leping, nagu 
riigihankeleping, on parim vahend 
võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks 
Euroopa ettevõtjatele seoses juurdepääsuga 
rahvusvahelise tasandi riigihangete turule; 
nõuab seega tungivalt, et komisjon jätkaks 
oma jõupingutusi ambitsioonika 
riigihankelepingu sõlmimise nimel;

2. usub, et mõnepoolne leping, nagu 
riigihankeleping, on vahend võrdsete 
konkurentsitingimuste tagamiseks Euroopa 
ettevõtjatele seoses juurdepääsuga 
rahvusvahelise tasandi riigihangete turule;
nõuab seega tungivalt, et komisjon jätkaks 
oma jõupingutusi ambitsioonika 
riigihankelepingu sõlmimise nimel; juhib 
tähelepanu asjaolule, et riigihankelepingu 
artiklis V ja preambulis tunnustatakse 
arengumaade eri- ja diferentseeritud 
kohtlemist;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et peale 
EFTA maade (Norra, Liechtensteini ja 
Islandi) ei suutnud ükski 
riigihankelepingu osapool täita komisjoni 
nõudeid riigihankelepinguga hõlmatuse 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ELi riigihangete turg 
on jätkuvalt kõige avatum riigihangete turg 
kogu maailmas;

3. on seisukohal, et ELi riigihangete turg 
on jätkuvalt kõige avatum riigihangete turg 
kogu maailmas; leiab, et tuleks säilitada 
Euroopa Liidu avatud riigihanketuru 
üldpõhimõte, võttes sealjuures arvesse 
ELi ettevõtete huvisid Euroopa Liidu 
siseturul ja kolmandate maade turgudel;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ELi riigihangete turg 
on jätkuvalt kõige avatum riigihangete turg 
kogu maailmas;

3. on seisukohal, et ELi riigihangete turg 
on jätkuvalt kõige avatum riigihangete turg 
kogu maailmas; palub, et komisjon esitaks 
parlamendile ühtse statistilise ülevaate 
kolmandate riikide teenusepakkujate 
osakaalu kohta 27 ELi liikmesriigi 
kaupade ja teenuste hangete turgudel 
ning vastavate kogusummade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub riigihankekomitee 22 
vaatlejariiki tungivalt üles kiirendama 
riigihankelepinguga ühinemise protsessi;
kutsub eriti tungivalt üles vähim 
arenenud riike uuesti kaaluma 
eriläbirääkimiste alustamist 
riigihankelepinguga ühinemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab kahetsust, et meie 
rahvusvahelised partnerid ei ole veel oma 
riigihangete siseturgusid ELi ettevõtjatele 
avanud samamoodi, nagu ELi siseturg on 

4. märgib, et meie rahvusvahelised 
partnerid on oma riigihangete siseturud
ELi ettevõtjatele avanud erineval viisil, kui
ELi siseturg avati kolmandate riikide 
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avatud kolmandate riikide ettevõtjatele;
taunib sügavalt asjaolu, et meie peamised 
kaubanduspartnerid järgivad 
kolmandates riikides riigihankelepingute 
pakkumistel osalevate ELi tarnijate suhtes 
diskrimineerivaid riigihangete tavasid;

ettevõtjatele; tervitab mõnes 
riigihankelepingu partnerriigis vastu 
võetud erisätteid, mis käsitlevad 
diskrimineerimist nende riikide väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
kasuks ning palub komisjonil teha 
ettepanek samasuguse VKEsid käsitleva 
reegli kaasamiseks ELi õigusaktidesse;
tervitab asjaolu, et komisjon on 
keskendunud õiglase kaubanduse 
toodetele riigihangetes ja kutsub 
komisjoni üles tegema riigihanke lepingu 
läbirääkimistel ettepaneku õiglast 
kaubandust käsitlevate erisätete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 14
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab kahetsust, et meie 
rahvusvahelised partnerid ei ole veel oma 
riigihangete siseturgusid ELi ettevõtjatele 
avanud samamoodi, nagu ELi siseturg on 
avatud kolmandate riikide ettevõtjatele;
taunib sügavalt asjaolu, et meie peamised 
kaubanduspartnerid järgivad 
kolmandates riikides riigihankelepingute 
pakkumistel osalevate ELi tarnijate suhtes 
diskrimineerivaid riigihangete tavasid; 

4. märgib, et meie rahvusvahelised 
partnerid ei ole oma riigihangete 
siseturgusid ELi ettevõtjatele avanud 
samamoodi, nagu ELi siseturg on avatud 
kolmandate riikide ettevõtjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab kahetsust, et meie 
rahvusvahelised partnerid ei ole veel oma 
riigihangete siseturgusid ELi ettevõtjatele 
avanud samamoodi, nagu ELi siseturg on 
avatud kolmandate riikide ettevõtjatele; 
taunib sügavalt asjaolu, et meie peamised 
kaubanduspartnerid järgivad kolmandates 
riikides riigihankelepingute pakkumistel 
osalevate ELi tarnijate suhtes 
diskrimineerivaid riigihangete tavasid; 

4. avaldab kahetsust, et meie 
rahvusvahelised partnerid ei ole veel oma 
riigihangete siseturgusid ELi ettevõtjatele 
avanud samamoodi, nagu ELi siseturg on 
avatud kolmandate riikide ettevõtjatele; 
taunib sügavalt asjaolu, et meie peamised 
kaubanduspartnerid järgivad kolmandates 
riikides riigihankelepingute pakkumistel 
osalevate ELi tarnijate suhtes 
diskrimineerivaid riigihangete tavasid; 
taunib asjaolu, et mõned 
võtmepositsiooniga kaubanduspartnerid 
(sealhulgas riigihankelepingu liikmed) 
võtavad riigihangete valdkonnas 
protektsionistlikke meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles loobuma 
nõudest, et kaubanduspartnerid võtaksid 
käimasolevatel vabakaubanduslepingute 
ja majanduspartnerluse lepingute 
läbirääkimistel arutusele ka riigihankeid 
käsitlevad peatükid, kui need partnerid ei 
soovi seda teha;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Michael Theurer

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni tungivalt üles 
tugevdama pingutusi Euroopa VKEdele 
riigihangetes suurema rolli tagamiseks 
ning võtma tõhusamaid meetmeid 
Euroopa VKEde diskrimineerimise 
takistamiseks, võttes sel eesmärgil vastu 
samasugused sätted, nagu on seda teinud 
mõned riigihankelepingu liikmed (näiteks 
Kanada ja USA); märgib, et meetmed 
läbipaistvuse parandamiseks ning 
riiklikele hanketurgudele juurdepääsu 
hõlbustamiseks aitaksid VKEdel pääseda 
nendele turgudele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub komisjoni üles käimasolevatel 
vabakaubanduslepingute ja 
majanduspartnerluse lepingute 
läbirääkimistel loobuda nõudest, et 
kaubanduspartnerid ei lisaks oma 
hankepoliitikasse VKEsid käsitlevaid 
sätteid ega võtaks neid sealt välja.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub kindlalt vastastikkuse põhimõttesse 
riigihangete valdkonnas; kutsub komisjoni 
üles kaaluma osade ELi riigihangete 
turgudega seotud suunatud 
juurdepääsupiirangute kehtestamist 
selliste kaubanduspartnerite suhtes, kes 
saavad kasu ELi turu avatusest, kuid ei 
ole üles näidanud tahet avada oma 
turgusid ELi ettevõtjatele, et mõjutada nii 
ELi partnereid pakkuma vastastikust 
turulepääsu korda Euroopa ettevõtjatele.

5. usub kindlalt vastastikkuse põhimõttesse 
riigihangete valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Robert Sturdy

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub kindlalt vastastikkuse põhimõttesse
riigihangete valdkonnas; kutsub komisjoni 
üles kaaluma osade ELi riigihangete 
turgudega seotud suunatud 
juurdepääsupiirangute kehtestamist selliste 
kaubanduspartnerite suhtes, kes saavad 
kasu ELi turu avatusest, kuid ei ole üles 
näidanud tahet avada oma turgusid ELi 
ettevõtjatele, et mõjutada nii ELi partnereid 
pakkuma vastastikust turulepääsu korda 
Euroopa ettevõtjatele.

5. olles tungivalt vastu protektsionistlikele 
meetmetele riigihangete valdkonnas 
ülemaailmsel tasandil, usub kindlalt 
vastastikkuse ja proportsionaalsuse
põhimõttesse selles valdkonnas; kutsub 
komisjoni üles kaaluma osade ELi 
riigihangete turgudega seotud suunatud
proportsionaalsete juurdepääsupiirangute 
kehtestamist selliste kaubanduspartnerite 
suhtes, kes saavad kasu ELi turu avatusest, 
kuid ei ole üles näidanud tahet avada oma 
turgusid ELi ettevõtjatele, et mõjutada nii 
ELi partnereid pakkuma vastastikust ja 
proportsionaalset turulepääsu korda 
Euroopa ettevõtjatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub kindlalt vastastikkuse põhimõttesse 
riigihangete valdkonnas; kutsub komisjoni 
üles kaaluma osade ELi riigihangete 
turgudega seotud suunatud 
juurdepääsupiirangute kehtestamist
selliste kaubanduspartnerite suhtes, kes 
saavad kasu ELi turu avatusest, kuid ei ole 
üles näidanud tahet avada oma turgusid 
ELi ettevõtjatele, et mõjutada nii ELi 
partnereid pakkuma vastastikust 
turulepääsu korda Euroopa ettevõtjatele.

5. usub vastastikkuse põhimõttesse 
riigihangete valdkonnas arenenud riikide 
jaoks; kutsub komisjoni üles kaaluma 
osade ELi riigihangete turgudega seotud
juurdepääsupiiranguid selliste arenenud
kaubanduspartnerite suhtes, kes saavad 
kasu ELi turu avatusest, kuid ei ole üles 
näidanud tahet avada oma turgusid ELi 
ettevõtjatele, et mõjutada nii ELi partnereid 
pakkuma vastastikust turulepääsu korda 
Euroopa ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu direktiivi 
2004/17/EÜ artiklitele 58 ja 59; kutsub 
liikmesriike üles kasutama täies ulatuses
ära võimalust teavitada komisjoni 
probleemidest, mis on seotud ettevõtete 
raskustega pääseda kolmandate riikide 
turgudele, ja kutsub komisjoni üles võtma 
tõhusaid meetmeid tagamaks, et ELi 
ettevõtetel on kolmandate riikide 
turgudele tõeline juurdepääs;

Or. pl
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Muudatusettepanek 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. palub komisjonil tagada uuesti läbi 
vaadatud WTO riigihankelepingusse sätte 
kaasamise, mis võimaldaks ELil eelistada 
riiklike lepingute andmisel VKEsid 
sarnaselt sätetele, mille on juba vastu 
võtnud teised selle lepingu osalised riigid;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. rõhutab seoses Euroopa Liidu 
kohustustega rahvusvaheliste riigihangete 
valdkonnas ka korruptsioonivastaste 
mehhanismide tugevdamise tähtsust 
riigihangete valdkonnas ning juhib 
tähelepanu vajadusele suunata 
jõupingutused läbipaistvuse ja õigluse 
suurendamisele riiklike vahendite 
kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 25
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 5 d (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. juhib tähelepanu asjaolule, et 
selektiivne riigihangete poliitika on 
rahvusvahelise õiguse, kaasa arvatud 
GATT/WTO lepingu kohaselt lubatud;

Or. en

Muudatusettepanek 26
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 5 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 e. palub komisjonil hinnata võimalust 
kasutada keskkonnasäästlikku riigihanget 
kui jätkusuutliku arengu edendamise 
vahendit;

Or. en

Muudatusettepanek 27
George Sabin Cutaş

Arvamuse projekt
Lõige 5 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 f. palub komisjonil hinnata võimalust 
täiendada rahvusvaheliste partneritega 
sõlmitavad riigihankelepingud sätetega, 
milles nõutakse konventsioonides ja 
rahvusvahelistes lepingutes sätestatud 
põhiliste inimõigustega seotud kohustuste 
täitmist.

Or. en
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