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Tarkistus 1
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että sisämarkkinat ja 
kansainväliset markkinat liittyvät yhä 
kiinteämmin toisiinsa; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n sisämarkkinoiden 
alalla toimivien lainsäätäjien ja 
kansainvälisen kaupan alalla toimivien 
EU:n neuvottelijoiden olisi aina otettava 
toiminnassaan huomioon mahdolliset 
molemminpuoliset seuraukset;

1. huomauttaa, että sisämarkkinat ja 
kansainväliset markkinat liittyvät yhä 
kiinteämmin toisiinsa; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n sisämarkkinoiden 
alalla toimivien lainsäätäjien ja 
kansainvälisen kaupan alalla toimivien 
EU:n neuvottelijoiden olisi aina pyrittävä 
edistämään hankintapolitiikassa EU:n 
arvoja, kuten avoimuutta, periaatteellista 
korruption vastaista kantaa sekä 
sosiaalisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista ja otettava toiminnassaan 
huomioon mahdolliset molemminpuoliset 
seuraukset;

Or. en

Tarkistus 2
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että sisämarkkinat ja 
kansainväliset markkinat liittyvät yhä 
kiinteämmin toisiinsa; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n sisämarkkinoiden 
alalla toimivien lainsäätäjien ja 
kansainvälisen kaupan alalla toimivien 
EU:n neuvottelijoiden olisi aina otettava 
toiminnassaan huomioon mahdolliset 
molemminpuoliset seuraukset;

1. huomauttaa, että sisämarkkinat ja 
kansainväliset markkinat liittyvät yhä 
kiinteämmin toisiinsa; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n sisämarkkinoiden 
alalla toimivien lainsäätäjien ja 
kansainvälisen kaupan alalla toimivien 
EU:n neuvottelijoiden olisi noudatettava 
johdonmukaista politiikkaa;

Or. en
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Tarkistus 3
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että sisämarkkinat ja 
kansainväliset markkinat liittyvät yhä 
kiinteämmin toisiinsa; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n sisämarkkinoiden 
alalla toimivien lainsäätäjien ja 
kansainvälisen kaupan alalla toimivien 
EU:n neuvottelijoiden olisi aina otettava 
toiminnassaan huomioon mahdolliset 
molemminpuoliset seuraukset;

1. huomauttaa, että sisämarkkinat ja 
kansainväliset markkinat liittyvät yhä 
kiinteämmin toisiinsa; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n sisämarkkinoiden 
alalla toimivien lainsäätäjien ja 
kansainvälisen kaupan alalla toimivien 
EU:n neuvottelijoiden olisi aina otettava 
toiminnassaan huomioon mahdolliset 
molemminpuoliset seuraukset; kehottaa 
sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa, 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa ja 
EU:n kaupan alan pääneuvottelijoita 
pitämään yhteisiä tiedotustilaisuuksia 
ennen keskeisiä kansainvälisiä 
kauppaneuvotteluja ja niiden aikana 
esimerkiksi vapaakauppasopimuksista, 
jotta voidaan arvioida neuvottelutulosten 
vaikutusta niin EU:n sisämarkkinoihin 
kuin kuluttajansuojaan ja EU:n yritysten 
mahdollisuuksiin päästä ulkomaisille 
markkinoille;

Or. en

Tarkistus 4
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että asianmukainen julkisia 
hankintoja koskeva kehys on edellytys 
oikeudenmukaisille ja vapaaseen 
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kilpailuun perustuville markkinoille ja 
tehostaa korruption torjuntaa;

Or. en

Tarkistus 5
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ei ole vielä vakuuttunut OECD:n 
näkemyksestä, että tehokkaan 
hankintapolitiikan ensisijaisena 
tavoitteena olisi oltava tehokkuuden 
edistäminen esimerkiksi siten, että 
valitaan aina palveluntarjoaja, jonka 
tarjous on edullisin; pitää muita julkisen 
edun mukaisia tavoitteita, myös 
työllisyyden edistämistä ja köyhyyden 
torjumista koskevia strategioita, 
paikallisten innovaatiokeskusten sekä 
ympäristöä säästävien ja reilun kaupan 
hankintojen edistämistä vähintään yhtä 
tärkeinä ellei vielä tärkeämpinä 
tavoitteina;

Or. en

Tarkistus 6
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. uskoo, että useammankeskinen 
sopimus, kuten julkisia hankintoja koskeva 
sopimus (GPA-sopimus), on paras väline 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi eurooppalaisille 

2. ottaa huomioon julkisia hankintoja
koskevan sopimuksen (GPA), joka koskee
julkisten hankintojen kansainvälisille 
markkinoille pääsyä, tarkistamisesta 
tehdyn väliaikaisen sopimuksen; kehottaa 
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yrityksille julkisten hankintojen
markkinoillepääsyssä kansainvälisellä 
tasolla; kehottaa siksi komissiota 
jatkamaan ponnistelujaan 
kunnianhimoisen GPA-sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

komissiota harkitsemaan jälleen GPA:n 
uudistamista ottaen huomioon nykyisen 
talouskriisin johdosta, jotta voidaan 
varmistaa, että julkisella kulutuksella 
kaikilla hallinnon tasoilla voidaan pyrkiä 
suhdanteiden tasaamista, työllisyyden 
edistämistä ja alueellista kehitystä 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 7
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. uskoo, että useammankeskinen sopimus, 
kuten julkisia hankintoja koskeva sopimus
(GPA-sopimus), on paras väline 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi eurooppalaisille yrityksille 
julkisten hankintojen markkinoillepääsyssä 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota jatkamaan ponnistelujaan 
kunnianhimoisen GPA-sopimuksen 
aikaansaamiseksi;

2. uskoo, että useammankeskinen sopimus, 
kuten julkisia hankintoja koskeva sopimus
(GPA), on paras väline tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
eurooppalaisille yrityksille julkisten 
hankintojen markkinoillepääsyssä 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota saattamaan päätökseen 
neuvottelut väliaikaisesta tekstistä, joka 
hyväksyttiin vuonna 2006 vuonna 1996 
voimaan tulleen GPA:n tarkistettuna 
toisintona;

Or. en

Tarkistus 8
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. uskoo, että useammankeskinen sopimus, 
kuten julkisia hankintoja koskeva sopimus

2. uskoo, että useammankeskinen sopimus, 
kuten julkisia hankintoja koskeva sopimus
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(GPA-sopimus), on paras väline 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi eurooppalaisille yrityksille 
julkisten hankintojen markkinoillepääsyssä 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota jatkamaan ponnistelujaan 
kunnianhimoisen GPA-sopimuksen
aikaansaamiseksi;

(GPA), on yksi väline tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
eurooppalaisille yrityksille julkisten 
hankintojen markkinoillepääsyssä 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi 
komissiota jatkamaan ponnistelujaan 
kunnianhimoisen GPA:n aikaansaamiseksi;
huomauttaa, että GPA:n johdanto-osassa 
ja V artiklassa tunnustetaan kehittyvien 
maiden oikeus erityis- ja erilliskohteluun; 

Or. en

Tarkistus 9
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että EFTA-maita 
(Norja, Liechtenstein ja Islanti) lukuun 
ottamatta mikään muu GPA-sopimuspuoli 
ei ole kyennyt vastaamaan GPA:n 
kattavuutta koskeviin komission 
vaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 10
Małgorzata Handzlik

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n julkisten hankintojen 
markkinat ovat edelleen avoimimmat 
julkisten hankintojen markkinat 
maailmassa; 

3. katsoo, että EU:n julkisten hankintojen 
markkinat ovat edelleen avoimimmat 
julkisten hankintojen markkinat 
maailmassa; katsoo, että yleinen periaate 
avoimista Euroopan unionin julkisten 
hankintojen markkinoista olisi 
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säilytettävä ottaen kuitenkin huomioon 
EU:n yritysten edut Euroopan unionin 
sisämarkkinoilla ja kolmansien maiden 
markkinoilla;

Or. pl

Tarkistus 11
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n julkisten hankintojen 
markkinat ovat edelleen avoimimmat 
julkisten hankintojen markkinat 
maailmassa;

3. katsoo, että EU:n julkisten hankintojen 
markkinat ovat edelleen avoimimmat 
julkisten hankintojen markkinat 
maailmassa; pyytää komissiolta kattavaa 
tilastollista katsausta kolmansien maiden 
palveluntarjoajien osuudesta 27 
jäsenvaltion tavaroita ja palveluita 
koskevien julkisten hankintojen 
markkinoista ja asianomaisista 
kokonaismääristä;

Or. en

Tarkistus 12
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa GPA-komiteassa 
tarkkailijoina olevia 22 valtiota 
nopeuttamaan GPA:han 
liittymisprosessiaan; kehottaa erityisesti 
vähiten kehittyneitä maita harkitsemaan 
uudelleen GPA:han liittymistä koskevien 
erityisneuvottelujen aloittamista; 



AM\803182FI.doc 9/16 PE438.392v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 13
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että kansainväliset 
kumppanimme eivät ole vielä avanneet 
julkisten hankintojen markkinoitaan EU:n 
yrityksille samalla tavoin kuin EU:n 
sisäiset markkinat ovat avoimet
kolmansien maiden yrityksille; pahoittelee 
syvästi sitä, että suurimmat 
kauppakumppanimme harjoittavat 
sellaisia julkisia hankintoja koskevia 
käytäntöjä, joissa syrjitään julkisten 
hankintojen tarjouskilpailuihin 
kolmansissa maissa osallistuvia EU:n 
tarjoajia;

4. panee merkille, että kansainväliset 
kumppanimme ovat avanneet julkisten 
hankintojen markkinoitaan EU:n yrityksille
eri tavoin kuin EU:n sisäiset markkinat on 
avattu kolmansien maiden yrityksille; on 
tyytyväinen tietyissä GPA-
kumppanimaissa hyväksyttyihin pienten 
ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
positiivista syrjintää koskeviin 
erityismääräyksiin ja pyytää komissiota 
ehdottamaan samanlaisen pk-yrityksiä 
koskevan säännön sisällyttämistä unionin 
lainsäädäntöön; on tyytyväinen siihen, 
että komissio kiinnittää huomiota reilun 
kaupan tuotteita koskeviin julkisiin 
hankintoihin, ja kehottaa komissiota 
ehdottamaan erityisiä reilua kauppaa 
koskevia määräyksiä GPA-neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 14
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että kansainväliset 
kumppanimme eivät ole vielä avanneet 
julkisten hankintojen markkinoitaan EU:n 
yrityksille samalla tavoin kuin EU:n 
sisäiset markkinat ovat avoimet 
kolmansien maiden yrityksille; pahoittelee 

4. toteaa, että kansainväliset 
kumppanimme eivät ole avanneet julkisten 
hankintojen markkinoitaan EU:n yrityksille 
samalla tavoin kuin EU:n sisäiset 
markkinat ovat avoimet kolmansien 
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syvästi sitä, että suurimmat 
kauppakumppanimme harjoittavat 
sellaisia julkisia hankintoja koskevia 
käytäntöjä, joissa syrjitään julkisten 
hankintojen tarjouskilpailuihin 
kolmansissa maissa osallistuvia EU:n 
tarjoajia; 

maiden yrityksille;

Or. en

Tarkistus 15
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että kansainväliset 
kumppanimme eivät ole vielä avanneet 
julkisten hankintojen markkinoitaan EU:n 
yrityksille samalla tavoin kuin EU:n 
sisäiset markkinat ovat avoimet 
kolmansien maiden yrityksille; pahoittelee 
syvästi sitä, että suurimmat 
kauppakumppanimme harjoittavat sellaisia 
julkisia hankintoja koskevia käytäntöjä, 
joissa syrjitään julkisten hankintojen 
tarjouskilpailuihin kolmansissa maissa 
osallistuvia EU:n tarjoajia; 

4. pahoittelee, että kansainväliset 
kumppanimme eivät ole vielä avanneet 
julkisten hankintojen markkinoitaan EU:n 
yrityksille samalla tavoin kuin EU:n 
sisäiset markkinat ovat avoimet 
kolmansien maiden yrityksille; pahoittelee 
syvästi sitä, että suurimmat 
kauppakumppanimme harjoittavat sellaisia 
julkisia hankintoja koskevia käytäntöjä, 
joissa syrjitään julkisten hankintojen 
tarjouskilpailuihin kolmansissa maissa 
osallistuvia EU:n tarjoajia; pitää 
valitettavana, että tietyt keskeiset 
kauppakumppanit (mukaan lukien GPA-
osapuolet) toteuttavat protektionistisia 
toimia julkisten hankintojen alalla;

Or. en

Tarkistus 16
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota luopumaan 
vaatimuksestaan, että kauppakumppanit 
sisällyttäisivät hankintoja koskevia 
neuvottelulukuja käynnissä oleviin 
vapaakauppasopimus- ja 
talouskumppanuussopimusneuvotteluihin, 
jos kyseiset kumppanit eivät sitä halua;

Or. en

Tarkistus 17
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota toimimaan 
ponnekkaammin, jotta varmistetaan 
eurooppalaisille pk-yrityksille tärkeämpi 
rooli kansainvälisissä julkisissa 
hankinnoissa, ja tehostamaan 
ponnistelujaan eurooppalaisten pk-
yritysten syrjinnän torjumiseksi ottamalla 
käyttöön samanlaisia erityismääräyksiä, 
joita tietyillä GPA-osapuolilla 
(esimerkiksi Kanada ja USA) on; toteaa, 
että niin avoimuutta kuin kansallisille 
hankintamarkkinoille pääsyä edistävillä 
toimilla voitaisiin helpottaa pk-yritysten 
pääsyä kyseisille markkinoille; 

Or. en

Tarkistus 18
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota luopumaan 
vaatimuksestaan, että 
kauppakumppanimme meneillään 
olevissa vapaakauppasopimus- ja 
talouskumppanuussopimusneuvotteluissa 
päättäisivät olla sisällyttämättä omiin 
hankintapolitiikkoihinsa tai sulkea niistä 
pois pk-yrityksiin liittyviä määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 19
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. uskoo vahvasti vastavuoroisuuden 
periaatteeseen julkisten hankintojen alalla; 
kehottaa komissiota harkitsemaan 
kohdennettujen, osaa EU:n julkisten 
hankintojen markkinoista koskevien 
pääsyrajoitusten asettamista niille 
kauppakumppaneille, jotka hyötyvät EU:n 
markkinoiden avoimuudesta, mutta jotka 
eivät ole osoittaneet aikomusta avata omia 
markkinoitaan EU:n yrityksille, 
kannustaakseen kumppaneitamme 
tarjoamaan vastavuoroisia 
markkinoillepääsyjärjestelyjä 
eurooppalaisille yrityksille.

5. uskoo vahvasti vastavuoroisuuden 
periaatteeseen julkisten hankintojen alalla;

Or. en

Tarkistus 20
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. uskoo vahvasti vastavuoroisuuden 
periaatteeseen julkisten hankintojen alalla;
kehottaa komissiota harkitsemaan 
kohdennettujen, osaa EU:n julkisten 
hankintojen markkinoista koskevien
pääsyrajoitusten asettamista niille 
kauppakumppaneille, jotka hyötyvät EU:n 
markkinoiden avoimuudesta, mutta jotka 
eivät ole osoittaneet aikomusta avata omia 
markkinoitaan EU:n yrityksille, 
kannustaakseen kumppaneitamme 
tarjoamaan vastavuoroisia 
markkinoillepääsyjärjestelyjä 
eurooppalaisille yrityksille.

5. vastustaa ponnekkaasti protektionistisia 
toimia julkisten hankintojen alalla
maailmanlaajuisella tasolla mutta uskoo 
vahvasti vastavuoroisuuden ja 
suhteellisuuden periaatteeseen kyseisellä
alalla; kehottaa komissiota harkitsemaan
suhteutettujen ja kohdennettujen, osaa 
EU:n julkisten hankintojen markkinoista 
koskevien pääsyrajoitusten asettamista 
niille kauppakumppaneille, jotka hyötyvät 
EU:n markkinoiden avoimuudesta, mutta 
jotka eivät ole osoittaneet aikomusta avata 
omia markkinoitaan EU:n yrityksille, 
kannustaakseen kumppaneitamme 
tarjoamaan vastavuoroisia ja suhteutettuja
markkinoillepääsyjärjestelyjä 
eurooppalaisille yrityksille.

Or. en

Tarkistus 21
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. uskoo vahvasti vastavuoroisuuden 
periaatteeseen julkisten hankintojen alalla;
kehottaa komissiota harkitsemaan 
kohdennettujen, osaa EU:n julkisten 
hankintojen markkinoista koskevien 
pääsyrajoitusten asettamista niille 
kauppakumppaneille, jotka hyötyvät EU:n 
markkinoiden avoimuudesta, mutta jotka 
eivät ole osoittaneet aikomusta avata omia 
markkinoitaan EU:n yrityksille,
kannustaakseen kumppaneitamme 
tarjoamaan vastavuoroisia 
markkinoillepääsyjärjestelyjä 
eurooppalaisille yrityksille.

5. uskoo vastavuoroisuuden periaatteeseen
kehittyneitä maita koskevien julkisten 
hankintojen alalla; kehottaa komissiota 
harkitsemaan osaa EU:n julkisten 
hankintojen markkinoista koskevien 
pääsyrajoitusten asettamista niille
kehittyneille kauppakumppaneille, jotka 
hyötyvät EU:n markkinoiden 
avoimuudesta, mutta jotka eivät ole 
osoittaneet aikomusta avata omia 
markkinoitaan EU:n yrityksille, 
kannustaakseen kumppaneitamme 
tarjoamaan vastavuoroisia 
markkinoillepääsyjärjestelyjä 
eurooppalaisille yrityksille.
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Or. en

Tarkistus 22
Małgorzata Handzlik

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kiinnittää huomiota direktiivin 
2004/17/EY 58 ja 59 artiklan säännöksiin; 
kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
täysimääräisesti mahdollisuutta ilmoittaa 
komissiolle ongelmista, jotka koskevat 
niiden yritysten pääsyä kolmansien 
maiden markkinoille, ja kehottaa 
komissiota toteuttamaan tehokkaita 
toimia sen varmistamiseksi, että EU:n 
yrityksillä on todellinen pääsy kolmansien 
maiden markkinoille.

Or. pl

Tarkistus 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että WTO:ssa uudelleen neuvoteltuun 
julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen (GPA) sisällytetään lauseke, 
jonka nojalla Euroopan unioni voi antaa 
etusijan pk-yrityksille julkisten 
hankintasopimusten myöntämisessä 
muiden GPA-osapuolina olevien 
valtioiden jo soveltamien suuntaviivojen 
mukaisesti. 

Or. fr
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Tarkistus 24
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. huomauttaa lisäksi, että 
kansainvälisiä julkisia hankintoja 
koskevien Euroopan unionin sitoumusten 
yhteydessä on tärkeää vahvistaa 
korruption vastaisia mekanismeja 
julkisten hankintojen alalla, ja kiinnittää 
huomiota tarpeeseen keskittää ponnistelut 
avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden 
varmistamiseen julkisten varojen 
käytössä.

Or. en

Tarkistus 25
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. huomauttaa, että valikoivat julkisia 
hankintoja koskevat toimet ovat 
kansainvälisen lainsäädännön, myös 
GATT/WTO-sopimuksen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 26
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta käyttää ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja kestävän 
kehityksen edistämiskeinona.

Or. en

Tarkistus 27
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta sisällyttää kansainvälisten 
sopimuspuolten kanssa tehtäviin julkisia 
hankintoja koskeviin sopimuksiin 
määräyksiä yleissopimusten ja 
kansainvälisten sopimusten mukaisten 
perusihmisoikeuksia koskevien 
velvoitteiden noudattamisesta. 

Or. en


