
PA\864913FI.doc PE462.881v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/2048(INI)

3.5.2011

LAUSUNTOLUONNOS
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

julkisten hankintojen uudistamisesta
(2011/2048(INI))

Valmistelija: Konrad Szymański



PE462.881v01-00 2/3 PA\864913FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\864913FI.doc 3/3 PE462.881v01-00

FI

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

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;

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;

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;

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;

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;

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.


