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Tarkistus 1
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että toimivat hankintojen 
markkinat ovat olennaisen tärkeät, jotta 
voitaisiin edistää sisämarkkinoita, 
vauhdittaa innovaatioita, tukea 
korkeatasoista ympäristön- ja 
ilmastonsuojelua sekä sosiaalista 
osallisuutta kaikkialla Euroopan 
unionissa ja saavuttaa optimaalista arvoa 
viranomaisille, kansalaisille, 
liikeyrityksille ja veronmaksajille;

Or. en

Tarkistus 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;

1. kehottaa komissiota esittämään julkisten 
hankintojen metodologisen tarkistuksen, 
jolla tuodaan alalle lisää yksinkertaisuutta,
joustavuutta, avoimuutta ja 
oikeusvarmuutta ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia; kehottaa komissiota 
sisällyttämään tarkistukseen muita kuin 
lainsäädäntöaloitteita, kuten parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa koskevan foorumin 
jäsenvaltioiden välille;
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Or. en

Tarkistus 3
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta 
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta 
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia
saada julkisia hankintasopimuksia, 
kehottaa erityisesti jäsenvaltioita 
panemaan kaikilta osin täytäntöön 
eurooppalaiset julkisia hankintoja 
koskevat käytännesäännöt, joilla 
parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;

Or. en

Tarkistus 4
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta 
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja 
varmuutta, vähennetään virheitä EU:n 
lainsäädännön saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä 
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kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;

epäoikeudenmukaisten 
kauppakäytäntöjen riskiä ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

Or. lt

Tarkistus 5
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta 
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja 
varmuutta, vähennetään virheitä EU:n 
lainsäädännön saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä 
epäoikeudenmukaisten 
kauppakäytäntöjen riskiä ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

Or. lt

Tarkistus 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta 
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien 
perinpohjaisen ja syvällisen uudistuksen, 
jonka avulla yksinkertaistetaan 
menettelyjä ja lisätään kummankin 
hankintaosapuolen joustavuutta, 
avoimuutta ja varmuutta ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

Or. en

Tarkistus 7
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle
lisää joustavuutta, avoimuutta ja 
varmuutta ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

1. vaatii komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jonka avulla 
varmistetaan joustavuus, avoimuus ja 
oikeusvarmuus ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

Or. en
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Tarkistus 8
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta 
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan yksityiskohtaisen ja 
perusteellisen lainsäädäntöaloitteen, jolla 
tuodaan alalle lisää joustavuutta, 
avoimuutta ja varmuutta ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

Or. lt

Tarkistus 9
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
lisää joustavuutta, avoimuutta ja varmuutta 
ja vältetään siten tulevaisuudessa toistuvat 
uudistukset, sillä nämä ovat suurin syy 
osallistujille aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja hallinnollisiin rasitteisiin, 
jotka merkittävästi ja suhteettomasti 
kaventavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia;´

1. kehottaa komissiota esittämään julkisia 
hankintoja koskevan kattavan 
lainsäädäntöaloitteen, jolla tuodaan alalle 
enemmän innovointia, lisää joustavuutta, 
avoimuutta ja varmuutta ja vältetään siten 
tulevaisuudessa toistuvat uudistukset, sillä 
nämä ovat suurin syy osallistujille 
aiheutuviin suuriin kustannuksiin ja 
hallinnollisiin rasitteisiin, jotka 
merkittävästi ja suhteettomasti kaventavat 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia;

Or. da
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Tarkistus 10
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että tämän uudistuksen 
tavoitteena pitäisi olla julkisten 
hankintojen alkuperäisen tarkoituksen 
palauttaminen eli kilpailun ja rahan 
vastineen varmistaminen markkinoilla; 
uskoo, että tämänhetkinen järjestelmä voi 
heikentää varsinaista kilpailua 
markkinoilla odottamattomien esteiden 
vuoksi, joita liialliset hallinnolliset 
säännöt ja menettelyt ovat luoneet, ja 
estää erityisesti pk-yrityksiä osallistumasta 
julkisiin hankintoihin;

Or. en

Tarkistus 11
Tiziano Motti

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. osoittaa, miten yhtenäismarkkinoilla, 
joilla käydään kilpailua, on suljettava pois 
se mahdollisuus, että pörssiyhtiöistä ja/tai 
niiden hallitsemista yhtiöistä tai niiden 
konserniyhtiöistä tulee julkisoikeudellisia 
yhteisöjä, koska niille edellytyksille, jotka 
julkisoikeudellisten yhteisöjen halutaan 
täyttävän, ei ole asetettu muuhun kuin 
teolliseen tai kaupalliseen luonteeseen 
liittyvää vaatimusta;

Or. it
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Tarkistus 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. uskoo, että vahvistettu vuoropuhelu 
julkisten hankintaviranomaisten ja 
potentiaalisten tarjoustentekijöiden välillä 
– avoimuudesta, syrjimättömyydestä ja 
kilpailusta tinkimättä – johtaa parempiin 
tuloksiin, ja kehottaa komissiota 
tutkimaan vaihtoehtoja tämän 
saattamiseksi osaksi hankintaprosessia;

Or. en

Tarkistus 13
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että julkisten 
hankintojen politiikan tulisi ensi sijassa 
varmistaa jäsenvaltioiden varojen tehokas 
käyttö ja parhaiden mahdollisten tulosten 
saavuttaminen julkisissa hankinnoissa 
soveltamalla selkeitä, avoimia ja joustavia 
arviointiperusteita;

Or. lt

Tarkistus 14
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että enemmistö 
julkisista hankintasopimuksista 
myönnetään samoista jäsenvaltioista 
lähtöisin oleville yrityksille, ja kehottaa 
perustamaan tosiasiallisesti Euroopan 
unionin laajuiset hankintamarkkinat;

Or. en

Tarkistus 15
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota asettamaan 
etusijalle julkisten hankintamenettelyjen 
byrokratian vähentämisen ja 
yksinkertaistamisen paitsi menettelyjen 
kokonaismäärän vähentämisessä, myös 
kunkin menettelyprosessin 
selkeyttämisessä; uskoo, että avointen 
kilpailujen olisi pysyttävä julkisten 
hankintojen kulmakivenä, mutta niitä 
olisi yksinkertaistettava, erityisesti 
sallimalla lisää toimivuuteen perustuvia 
myöntämisperusteita liian 
yksityiskohtaisten teknisten eritelmien 
sijasta, ja näin potentiaalisille toimittajille 
annettaisiin mahdollisuus määrittää 
käytettävät menetelmät, materiaalit, 
tekniikat jne.; lisäksi uskoo, että 
hallinnollista taakkaa voitaisiin vähentää 
sallimalla enemmän valinta- ja 
myöntämisperusteiden samanaikaista 
arviointia ja sallimalla joustoa 
tapauksissa, joissa ei ole noudatettu 
muodollisia vaatimuksia, esimerkiksi 
antamalla tarjouksentekijöiden toimittaa 
puuttuvia lomakkeita jälkeenpäin; panee 
merkille, että erityisesti pk-yritykset 
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kärsivät jouston puutteesta, kun ne 
hylätään vähäisten ja tahattomien 
menettelyvirheiden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vaatii julkisten hankintojen liittämistä
"pienet ensin" -periaatteeseen, jotta pk-
yritysten olisi helpompaa osallistua 
sopimusten myöntämismenettelyihin; 
pyytää, että eurooppalaiset julkisia 
hankintoja koskevat käytännesäännöt, 
joilla parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia, otettaisiin 
tarkistuksessa huomioon;

Or. en

Tarkistus 17
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin 
parantaakseen pk-yritysten pääsyä 
julkisia hankintoja koskeviin 
tarjouskilpailuihin; kiinnittää huomiota 
siihen, että menettelyjen 
yksinkertaistaminen on avainseikka 
tavoitteen saavuttamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 18
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tarvittaviin toimiin, myös 
erityisillä julkisia hankintoja koskevilla 
säännöksillä, joilla vähintään 50 % 
julkisista hankinnoista sekä EU:n että 
jäsenvaltioiden toimielimissä 
toteutettaisiin sähköisessä muodossa, 
siten kuin jäsenvaltioiden hallitukset ovat 
sitoutuneet Manchesterissa vuonna 2005 
sähköistä hallintoa käsitelleessä 
ministerikokouksessa;

Or. ro

Tarkistus 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota lisäksi 
teettämään tutkimuksen kaikissa 
27 jäsenvaltiossa ja siinä arvioimaan rajat 
ylittävien tarjousten tasoa ja nykyisten 
kynnysten asianmukaisuutta sekä 
mahdollisesti nostamaan kynnyksiä rajat 
ylittävien tarjousten houkuttavuuden 
lisäämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. tunnustaa, että tämänhetkinen jako 
A- ja B-palveluihin on vanhentunut, sillä 
osa B-palveluista on kiinnostavia myös 
rajat ylittävissä tapauksissa, esimerkkeinä 
mainittakoon vesi ja rautatieliikenne, 
työhönotto ja turvallisuuspalvelut; näin 
ollen kehottaa komissiota tarkistamaan 
julkisten hankintojen sääntöuudistuksen 
liitteet; uskoo kuitenkin, että keskeisten 
sosiaalipalvelujen olisi pysyttävä B-
palveluina, joihin ei sovelleta Euroopan 
unionin julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. uskoo, että julkisia hankintoja voidaan 
käyttää innovoinnin ja energiatehokkuuden 
moottorina, ja tukee siten toimenpiteitä, 
joilla pyritään varmistamaan, että 
viranomaiset ottavat nämä alat huomioon 
sopimusperusteissaan, ja korostaa julkisen 
sektorin ja T&K-alan vuoropuhelun ja 
keskinäisen yhteisymmärryksen 
merkitystä;

2. uskoo, että julkisia hankintoja voidaan 
käyttää innovoinnin, energiatehokkuuden 
ja muiden EU 2020 -strategiassa 
määritettyjen keskeisten politiikan alojen 
moottorina, ja tukee siten toimenpiteitä, 
joilla pyritään varmistamaan, että 
viranomaiset ottavat nämä alat huomioon 
sopimusperusteissaan; korostaa kuitenkin, 
että on tärkeää pitää silmällä ylimääräisiä 
hallinnollisia kustannuksia, joita tästä 
saattaa aiheutua julkisen alan 
viranomaisille, ja ensin olisi toteutettava 
asianmukaisia vaikutustenarviointeja 
sekä yksittäisiä pk-yritysten testejä 
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liiallisen byrokratian välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 22
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. uskoo, että julkisia hankintoja voidaan 
käyttää innovoinnin ja
energiatehokkuuden moottorina, ja tukee 
siten toimenpiteitä, joilla pyritään 
varmistamaan, että viranomaiset ottavat 
nämä alat huomioon sopimusperusteissaan, 
ja korostaa julkisen sektorin ja T&K-alan 
vuoropuhelun ja keskinäisen 
yhteisymmärryksen merkitystä;

2. korostaa avainroolia, joka julkisilla 
hankinnoilla täytyy olla innovoinnin 
moottorina erityisesti energiatehokkuuden 
alalla; tukee tästä syystä toimenpiteitä, 
joilla pyritään varmistamaan, että 
viranomaiset ottavat nämä alat huomioon 
sopimusperusteissaan, ja korostaa julkisen 
sektorin ja T&K-alan vuoropuhelun ja 
keskinäisen yhteisymmärryksen 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 23
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. uskoo, että julkisia hankintoja voidaan 
käyttää innovoinnin ja energiatehokkuuden 
moottorina, ja tukee siten toimenpiteitä, 
joilla pyritään varmistamaan, että 
viranomaiset ottavat nämä alat huomioon 
sopimusperusteissaan, ja korostaa julkisen 
sektorin ja T&K-alan vuoropuhelun ja 
keskinäisen yhteisymmärryksen 
merkitystä;

2. uskoo, että julkisia hankintoja voidaan 
käyttää innovoinnin ja energiatehokkuuden 
moottorina, ja ne voivat vauhdittaa 
kestävien tuotteiden ja palvelujen 
markkinoita; tukee siten toimenpiteitä, 
joilla pyritään varmistamaan, että 
viranomaiset ottavat nämä alat huomioon 
sopimusperusteissaan, ja korostaa julkisen 
sektorin ja T&K-alan vuoropuhelun ja 
keskinäisen yhteisymmärryksen 
merkitystä;
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Or. en

Tarkistus 24
Tiziano Motti

Lausuntoluonnos
2 kohta - 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että Euroopan unionin tulevassa 
julkisia hankintoja koskevassa 
lainsäädännössä on otettava huomioon 
yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja 
tarjoavien yritysten perustavanlaatuinen 
rooli SEUT:n 14 artiklan ja Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjan nro 26 hengen 
mukaisesti, ja huomauttaa, että 
kohtuuttomat vaatimukset saattavat 
rajoittaa hankintaviranomaisten vapautta 
järjestää tällaisia palveluja;

Or. it

Tarkistus 25
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pane merkille, että kun 
kaupankäyntiympäristöä ja erityisesti pk-
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin parannetaan, niin kilpailun 
pitäisi tapahtua tasavertaiselta pohjalta 
kaikkialla EU:ssa;

Or. lt

Tarkistus 26
Anni Podimata
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille että pakollisten 
innovointivaatimusten tai julkisen 
hankintasopimuksen kohdetta koskevien 
liian yksityiskohtaisten 
energiatehokkuutta koskevien teknisten 
eritelmien käyttöönotto saattaa rajoittaa 
kilpailua ja sopimuksia tekevien 
viranomaisten valinnanmahdollisuuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille että pakollisten 
innovointivaatimusten tai julkisen 
hankintasopimuksen kohdetta koskevien 
liian yksityiskohtaisten 
energiatehokkuutta koskevien teknisten 
eritelmien käyttöönotto saattaa rajoittaa 
kilpailua ja sopimuksia tekevien 
viranomaisten valinnanmahdollisuuksia;

Poistetaan

Or. da

Tarkistus 28
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille että pakollisten Poistetaan.
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innovointivaatimusten tai julkisen 
hankintasopimuksen kohdetta koskevien 
liian yksityiskohtaisten 
energiatehokkuutta koskevien teknisten 
eritelmien käyttöönotto saattaa rajoittaa 
kilpailua ja sopimuksia tekevien 
viranomaisten valinnanmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 29
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille että pakollisten 
innovointivaatimusten tai julkisen 
hankintasopimuksen kohdetta koskevien 
liian yksityiskohtaisten energiatehokkuutta 
koskevien teknisten eritelmien 
käyttöönotto saattaa rajoittaa kilpailua ja 
sopimuksia tekevien viranomaisten 
valinnanmahdollisuuksia;

3. varoittaa komissiota kuitenkin 
ottamasta käyttöön uusia perusteita 
tavalla, joka loisi uutta hallinnollista 
taakkaa, pakollisia vaatimuksia tai liian 
yksityiskohtaisia energiatehokkuutta 
koskevia teknisiä eritelmiä; uskoo, että 
siirtyminen elinkaarikustannuksiin lupaa 
valtavan potentiaalin varmistaa rahalle 
vastinetta ja julkisen politiikan 
tavoitteiden toteutumisen, erityisesti 
energiatehokkuutta koskevien teknisten 
eritelmien osalta;

Or. en

Tarkistus 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille että pakollisten 
innovointivaatimusten tai julkisen 
hankintasopimuksen kohdetta koskevien 

3. panee merkille että pakollisten 
innovointivaatimusten tai julkisen 
hankintasopimuksen kohdetta koskevien 
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liian yksityiskohtaisten energiatehokkuutta 
koskevien teknisten eritelmien 
käyttöönotto saattaa rajoittaa kilpailua ja 
sopimuksia tekevien viranomaisten 
valinnanmahdollisuuksia;

liian yksityiskohtaisten, esimerkiksi
energiatehokkuutta koskevien teknisten 
eritelmien käyttöönotto saattaa rajoittaa 
kilpailua ja sopimuksia tekevien 
viranomaisten valinnanmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 31
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että kaikille parhaille 
käytettävissä oleville teknologioille ja 
energiatehokkuusvaatimuksille täytyy 
tehdä arvonalennukseen perustuva 
kustannus-hyötyanalyysi;

Or. en

Tarkistus 32
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun 
sopimuksen tekemisen perusteena 
käytetään "alhaisinta hintaa", mutta
katsoo, että käyttöön voitaisiin ottaa 
yksinkertaistetut säännöt, jotka antavat 
sopimuksen tekeville viranomaisille 
mahdollisuuden mitata kustannuksia 
suhteessa tuotteen tai palvelun 
energiansäästöpotentiaaliin;

4. kannattaa Eurooppa-neuvoston 
4. helmikuuta antamia päätelmiä, joissa 
jäsenvaltioita kehotetaan sisällyttämään 
energiatehokkuusstandardit julkisiin 
hankintoihin 1. päivästä tammikuuta 
2012 lähtien; painottaa, että 
energiatehokkaiden ja kestävien tuotteiden 
tai palvelujen alkukustannukset 
kompensoituvat nykyistä alhaisemmilla 
käyttö-, ylläpito- tai 
hävittämiskustannuksilla; korostaa, että 
elinkaarikustannuksiin perustuvan 
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lähestymistavan käyttöönotto julkisissa 
hankinnoissa antaisi viranomaisille 
mahdollisuuden saavuttaa huomattavia 
säästöjä; katsoo, että käyttöön voitaisiin 
ottaa yksinkertaistetut säännöt, jotka 
antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin; 
kehottaa komissiota analysoimaan, onko 
asianmukaista ottaa käyttöön 
jäsenvaltioille pakolliset ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevat 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta katsoo, että käyttöön 
voitaisiin ottaa yksinkertaistetut säännöt, 
jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta katsoo, että käyttöön 
voitaisiin ottaa yksinkertaistetut säännöt, 
jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin; 
suosittelee tästä syystä komissiolle saman 
mallin käyttöä kuin direktiivissä 
2009/33/EY puhtaiden ja 
energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä, joka 
mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat 
käyttää julkisissa hankintamenettelyissä 
suorana arviointiperusteena ajoneuvojen 
käytöstä sen yleisen käyttöiän aikana 
aiheutuvaa kokonaiskustannusta eikä 
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vain sen alkuperäistä ostohintaa;

Or. ro

Tarkistus 34
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta katsoo, että käyttöön 
voitaisiin ottaa yksinkertaistetut säännöt, 
jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa nykyisten 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa"; katsoo, että käyttöön pitää ottaa 
yksinkertaistetut säännöt, jotka antavat 
sopimuksen tekeville viranomaisille 
mahdollisuuden mitata kustannuksia 
suhteessa tuotteen tai palvelun 
energiansäästöpotentiaaliin; suosittaa 
korvaamaan "alhaisinta hintaa" 
koskevan periaatteen, joka saattaa kätkeä 
innovatiivisia ratkaisuja, "taloudellisesti 
kannattavinta" vaihtoehtoa koskevalla 
periaatteella ja suosittaa tässä yhteydessä 
ottamaan huomioon laatuseikat ja 
palveluiden, tavaroiden tai työn koko 
elinkaaren aikaiset kustannukset;

Or. en

Tarkistus 35
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
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saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta katsoo, että käyttöön
voitaisiin ottaa yksinkertaistetut säännöt, 
jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

saattavat ensisilmäyksellä tuntuvan olevan 
ristiriidassa hankintasääntöjen kanssa, kun 
sopimuksen tekemisen perusteena 
käytetään "alhaisinta hintaa"; tästä syystä
kehottaa komissiota varmistamaan 
parasta tapausta koskevan menettelyn, 
jonka yhteydessä jaettaisiin ja otettaisiin 
käyttöön yksinkertaistettuja sääntöjä, 
jotka antaisivat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin eli 
soveltamaan elinkaarikustannuksia 
kutakin tarjousta arvioidessaan;

Or. en

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta katsoo, että käyttöön 
voitaisiin ottaa yksinkertaistetut säännöt, 
jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta kehottaa komissiota 
laatimaan säännöt, joita sopimuksen 
tekevät viranomaiset voivat soveltaa 
kokonaistaloudellisesti edullisempaan 
tarjoukseen, eli mahdollisuuteen mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

Or. lt

Tarkistus 37
Juozas Imbrasas
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta katsoo, että käyttöön 
voitaisiin ottaa yksinkertaistetut säännöt, 
jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta 
hintaa", mutta kehottaa komissiota 
laatimaan säännöt, joita sopimuksen 
tekevät viranomaiset voisivat soveltaa 
kokonaistaloudellisesti edullisempaan 
tarjoukseen, eli mahdollisuuteen mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

Or. lt

Tarkistus 38
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään "alhaisinta
hintaa", mutta katsoo, että käyttöön 
voitaisiin ottaa yksinkertaistetut säännöt, 
jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kustannuksia suhteessa tuotteen tai 
palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

4. tunnustaa, että energiatehokkaiden 
tuotteiden tai palvelujen alkukustannukset 
saattavat olla ristiriidassa 
hankintasääntöjen kanssa, kun sopimuksen 
tekemisen perusteena käytetään 
"taloudellisinta hintaa", mutta katsoo, että 
käyttöön voitaisiin ottaa yksinkertaistetut 
säännöt, jotka antavat sopimuksen tekeville 
viranomaisille mahdollisuuden mitata 
kokonaiskustannuksia suhteessa tuotteen 
tai palvelun energiansäästöpotentiaaliin;

Or. de

Tarkistus 39
Tiziano Motti
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että yleishyödyllisten 
palvelujen julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ei enää tarvita täysin 
vapautetuilla aloilla, kuten 
postitoiminnan alalla, joilla kaikenlaisten 
erityis- tai yksinoikeuksien purkamisesta 
johtuvat kilpailupaineet takaavat 
tarvittavan avoimuuden ja 
syrjimättömyyden tällaisten toimintojen 
toteuttamista koskevissa hankinnoissa; 
huomauttaa, että kilpailulle täysin 
avoimilla aloilla julkisten hankintojen 
sääntöjen soveltaminen 
toiminnanharjoittajan oikeudellisen 
aseman perusteella (julkinen tai 
yksityinen) voisi johtaa siihen, että 
julkisia ja yksityisiä yrityksiä kohdeltaisiin 
perusteettomasti eri tavalla;

Or. it

Tarkistus 40
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että energiatehokkuuden olisi 
oltava pakollinen myöntämisperuste 
julkisissa hankinnoissa; kehottaa 
komissiota tekemään ehdotuksen selkeistä 
energiatehokkuusperusteista perusteiksi 
julkisten hankintojen teknisiin eritelmiin;

Or. en
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Tarkistus 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena joidenkin 
jäsenvaltioiden aloitetta, jonka mukaan 
Yhdysvaltain SBIR-mallia (Small 
Business Innovation Research) voitaisiin 
soveltaa EU:ssa tukemalla innovointia 
esikaupallisissa hankinnoissa, joissa 
tarjotaan sopimuksia, joilla kehitetään 
ratkaisuja julkisten elinten yksilöimiin 
erityisiin haasteisiin;

5. pitää tervetulleena joidenkin 
jäsenvaltioiden aloitetta, jolla tuetaan
innovointia esikaupallisissa hankinnoissa, 
joissa tarjotaan sopimuksia, joilla 
kehitetään ratkaisuja julkisten elinten 
yksilöimiin erityisiin haasteisiin; panee 
merkille, että hankintaprosessien liialliset 
vaatimukset ja tekniset määritelmät 
saattavat synnyttää liikaa hallinnollisia 
toimenpiteitä ja näin hankaloittaa 
innovointia; uskoo, että julkisissa 
hankinnoissa olisi sen sijaan keskityttävä 
toimintaan ja lopputuloksiin;

Or. en

Tarkistus 42
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Euroopan julkisen 
hankinnan markkinat ovat avoimemmat 
kuin EU:n kansainvälisten 
yhteistyökumppaneiden markkinat. 
Tämän vuoksi EU:n yritykset eivät pysty 
kilpailemaan tasavertaiselta pohjalta 
ulkomaisten yritysten kanssa ja niillä on 
vaikeuksia päästä kolmansien maiden 
markkinoille; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan julkisten hankintojen 
politiikkaa suhteessa kolmansiin maihin 
varmistaakseen tasapainoisemman ja 
vastavuoroisen pääsyn EU:lle ja 
ulkomaisten julkisten hankintojen 
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sopimuksia;

Or. lt

Tarkistus 43
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. panee merkille, että jotkut jäsenvaltiot 
jo soveltavat tehokkaita julkisia 
hankintamenettelyjä ja varmistavat siten 
avoimuuden ja veronmaksajien rahojen 
tehokkaan käytön; kehottaa komissiota 
määrittämään jäsenvaltioiden parhaat 
käytännöt tällä alalla ja luomaan 
tehokkaat periaatteet julkisten 
hankintojen sopimusten tekemiselle EU:n 
tasolla;

Or. lt

Tarkistus 44
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on sovellettava 
energiatehokkuusperusteita tämän 
estämättä vapaata kilpailua koskevien 
sääntöjen noudattamista; katsoo, että 
tällainen lähestymistapa saattaa
stimuloida innovointia ja markkinoilla 
olevan tarjonnan monipuolistamista; 

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on pakko käyttää
energiatehokkuusperusteita tämän 
estämättä vapaata kilpailua koskevien 
sääntöjen noudattamista; vaatii, että 
tällaisen lähestymistavan on stimuloitava
innovointia ja markkinoilla olevan 
tarjonnan monipuolistamista;
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korostaa, että ennen kuin julkisia 
hankintoja koskevaa politiikkaa käytetään 
tukemaan muita keskeisiä EU:n 
politiikkoja (ilmastonmuutos, 
energiatehokkuus, innovointi), olisi
suoritettava asianmukainen 
vaikutustenarviointi alan liiallisen 
sääntelyn välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 45
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on sovellettava
energiatehokkuusperusteita tämän 
estämättä vapaata kilpailua koskevien 
sääntöjen noudattamista; katsoo, että 
tällainen lähestymistapa saattaa stimuloida 
innovointia ja markkinoilla olevan 
tarjonnan monipuolistamista; korostaa, 
että ennen kuin julkisia hankintoja 
koskevaa politiikkaa käytetään tukemaan 
muita keskeisiä EU:n politiikkoja 
(ilmastonmuutos, energiatehokkuus,
innovointi), olisi suoritettava 
asianmukainen vaikutustenarviointi alan 
liiallisen sääntelyn välttämiseksi;

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on sovellettava 
energiatehokkuus- ja kestävyysperusteita
tämän estämättä vapaata kilpailua 
koskevien sääntöjen noudattamista; katsoo, 
että tällainen lähestymistapa saattaa 
stimuloida innovointia ja markkinoilla 
olevan tarjonnan monipuolistamista;

Or. en

Tarkistus 46
Britta Thomsen
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on sovellettava 
energiatehokkuusperusteita tämän 
estämättä vapaata kilpailua koskevien 
sääntöjen noudattamista; katsoo, että 
tällainen lähestymistapa saattaa stimuloida 
innovointia ja markkinoilla olevan 
tarjonnan monipuolistamista; korostaa, 
että ennen kuin julkisia hankintoja 
koskevaa politiikkaa käytetään tukemaan 
muita keskeisiä EU:n politiikkoja 
(ilmastonmuutos, energiatehokkuus, 
innovointi), olisi suoritettava 
asianmukainen vaikutustenarviointi alan 
liiallisen sääntelyn välttämiseksi. 

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on sovellettava 
energiatehokkuusperusteita; katsoo, että 
tällainen lähestymistapa saattaa stimuloida 
innovointia ja markkinoilla olevan 
tarjonnan monipuolistamista.

Or. da

Tarkistus 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on sovellettava
energiatehokkuusperusteita tämän 
estämättä vapaata kilpailua koskevien 
sääntöjen noudattamista; katsoo, että 
tällainen lähestymistapa saattaa stimuloida 
innovointia ja markkinoilla olevan 
tarjonnan monipuolistamista; korostaa, 
että ennen kuin julkisia hankintoja 

6. uskoo, että tulevassa julkisia hankintoja 
koskevassa EU:n lainsäädännössä olisi 
vahvistettava nykyisiä säännöksiä, joiden 
mukaan julkisen hankintasopimuksen 
tekemisestä päätettäessä on sovellettava 
energiatehokkuus- ja kestävyysperusteita 
tämän estämättä vapaata kilpailua 
koskevien sääntöjen noudattamista; katsoo, 
että tällainen lähestymistapa saattaa 
stimuloida innovointia ja markkinoilla 
olevan tarjonnan monipuolistamista;
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koskevaa politiikkaa käytetään tukemaan 
muita keskeisiä EU:n politiikkoja 
(ilmastonmuutos, energiatehokkuus, 
innovointi), olisi suoritettava 
asianmukainen vaikutustenarviointi alan 
liiallisen sääntelyn välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 48
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee tyytyväisenä merkille sähköisen 
hankintamenettelyn käytön, jolla on 
myönteinen rooli kustannusten 
vähentämisessä ja hankintamenettelyihin 
pääsyn lisäämisessä; tästä syystä kehottaa 
laajentamaan ja yksinkertaistamaan 
sähköisen hankintamenettelyn käyttöä 
lainsäädäntöehdotuksissa ja liittämään 
sen keskeisten julkisia hankintoja 
koskevien direktiivien suunniteltuun 
tarkistukseen; korostaa avointen 
standardien ja teknologian 
objektiivisuuden tärkeyttä eri 
järjestelmien yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi ja yhden toimittajan 
palveluihin lukittumisen välttämiseksi; 
kehottaa komissiota varmistamaan 
todellisen yhteentoimivuuden sähköiseen 
hankintamenettelyyn jäsenvaltioissa jo 
käytettävien eri ohjelmien välillä;

Or. en

Tarkistus 49
Britta Thomsen
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6a. katsoo, että yritysten sitovaa 
ketjuvastuuta koskeva EU:n lainsäädäntö 
voi varmistaa paremman työilmaston 
Euroopan yrityksille ja päättäväisen 
julkishankintapolitiikan yhteydessä luoda
EU:ssa kasvua ja työpaikkoja;

Or. da

Tarkistus 50
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kiinnittää huomiota siihen, että 
julkisten hankintojen markkinoiden 
tasapuolisen käsittelyn ja 
oikeudenmukaisen kilpailun turvaamisen 
erityisongelma EU:ssa ja kolmansissa 
maissa vaatii nykyistä enemmän poliittista 
huomiota, erityisesti kun on kyse 
tämänhetkisistä ongelmista, jotka liittyvät 
julkisen sektorin markkinoillepääsyyn 
kolmansissa maissa, WTO:n julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) 
tarkistamista koskevien neuvottelujen 
hitaaseen edistymiseen sekä monien 
maiden ilmeiseen haluttomuuteen liittyä 
GPA-sopimukseen;

Or. en


