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Muudatusettepanek1
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
kuuluvad Euroopa suurimate ostjate hulka 
ja seega on neil oluline roll riigihanke 
eeskirjade rakendamisel, napib üldiselt 
õigusalaseid teadmisi ja asjakohast 
koolitust ning puuduvad suunised hangete 
kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil;  

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
kuuluvad Euroopa suurimate ostjate hulka 
ja seega on neil oluline roll riigihanke 
eeskirjade rakendamisel, napib 
konkurentsiõiguse ja riigihankeõiguse 
normide keerukuse tõttu sageli teadmisi 
õigusraamistiku ja selle rakendamise 
kohta, vähe on asjakohast koolitust ning 
puuduvad suunised hangete kohta 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil;  

Or. de

Muudatusettepanek 2
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
kuuluvad Euroopa suurimate ostjate hulka 
ja seega on neil oluline roll riigihanke 
eeskirjade rakendamisel, napib üldiselt 
õigusalaseid teadmisi ja asjakohast 
koolitust ning puuduvad suunised hangete 
kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil;
kutsub liikmesriike üles korraldama 
koolituskursuseid riigihanke eeskirjade 
teemal (kaasa arvatud konkreetsed 
aspektid, nagu sotsiaalsed, keskkonna-, 
mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse 
kriteeriumid) ning edendama info- ja 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
kuuluvad Euroopa suurimate ostjate hulka 
ja seega on neil oluline roll riigihanke 
eeskirjade rakendamisel, napib üldiselt 
õigusalaseid teadmisi ja asjakohast 
koolitust ning puuduvad suunised hangete 
kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil;
kutsub liikmesriike üles korraldama 
koolituskursuseid riigihanke eeskirjade 
teemal (kaasa arvatud konkreetsed 
aspektid, nagu sotsiaalsed, keskkonna-, 
mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse 
kriteeriumid) ning edendama info- ja 
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sidetehnoloogia kasutamist, et parandada 
nende eeskirjade mõistmist ja kohalike 
ning piirkondlike ametiasutuste 
haldussuutlikkust;

sidetehnoloogia kasutamist, et parandada 
nende eeskirjade mõistmist ja kohalike 
ning piirkondlike ametiasutuste 
haldussuutlikkust; tõstab sellega seoses 
esile võimalust moodustada kohalike ja 
piirkondlike asutuste koostööl põhinevaid 
riigihankerühmitusi piirkondlikul 
tasandil, mis aitaks vastastikuse 
kogemuste- ja teabevahetuse kaudu 
tunduvalt parandada riigihangete 
tulemuslikkust ja tõhusust;

Or. hu

Muudatusettepanek 3
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
kuuluvad Euroopa suurimate ostjate hulka 
ja seega on neil oluline roll riigihanke 
eeskirjade rakendamisel, napib üldiselt 
õigusalaseid teadmisi ja asjakohast 
koolitust ning puuduvad suunised hangete 
kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil;
kutsub liikmesriike üles korraldama 
koolituskursuseid riigihanke eeskirjade 
teemal (kaasa arvatud konkreetsed 
aspektid, nagu sotsiaalsed, keskkonna-, 
mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse 
kriteeriumid) ning edendama info- ja 
sidetehnoloogia kasutamist, et parandada 
nende eeskirjade mõistmist ja kohalike 
ning piirkondlike ametiasutuste 
haldussuutlikkust;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
kuuluvad Euroopa suurimate ostjate hulka 
ja seega on neil oluline roll riigihanke 
eeskirjade rakendamisel, napib üldiselt 
õigusalaseid teadmisi ja asjakohast 
koolitust ning puuduvad suunised hangete 
kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil;
kutsub liikmesriike üles korraldama 
koolituskursuseid riigihanke eeskirjade 
teemal (kaasa arvatud konkreetsed 
aspektid, nagu sotsiaalsed, keskkonna-, 
mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse 
kriteeriumid) ning edendama info- ja 
sidetehnoloogia kasutamist, et parandada 
nende eeskirjade mõistmist ja kohalike 
ning piirkondlike ametiasutuste 
haldussuutlikkust; tuletab ka meelde, et 
jõupingutusi piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asutustes korruptsiooni 
avastamiseks ja vähendamiseks tuleb 
jätkata koolituse, teavitamise ja 
avalikustamise abil;
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Or. hu

Muudatusettepanek 4
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kontrollikoda märkis oma 
aruandes 2008. aasta eelarve täitmise 
kohta, et ELi riigihanke eeskirjade 
eiramine on üks kahest kõige sagedasemast 
põhjusest, miks ELi toetusest 
struktuurifondidest ilma jäädakse; toonitab 
sellega seoses, et eiramise põhjuseks on 
sageli liikmesriikides kohaldatavad 
rangemad eeskirjad ja väär ülevõtmine; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
vaatama koos piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega üle erinevad eeskirjade 
kogumid, mis kehtivad riigihangetele 
mitmesuguste tegevuste ja programmide 
raames, mida rakendatakse 
struktuurifondide abil, et muuta need 
eeskirjad ühtseks ja lihtsustada kogu 
riigihangete õiguslikku raamistikku, 
vähendamaks eksimise ohtu ja muutmaks 
struktuurifondide kasutamist 
tulemuslikumaks;

2. rõhutab, et kontrollikoda on oma iga-
aastastes aruannetes ELi eelarvete 
täitmise kohta – viimati aruandes 2008. 
aasta eelarve täitmise kohta – pidevalt 
märkinud, et ELi riigihanke eeskirjade 
eiramine on üks kahest kõige sagedasemast 
vigade ja rikkumiste põhjusest nende ELi 
projektide teostamisel, mida 
kaasrahastatakse struktuurifondidest ja 
sotsiaalfondist; toonitab sellega seoses, et 
eiramise põhjuseks on sageli ELi 
eeskirjade väär ülevõtmine ja erinevused 
eri liikmesriikides kohaldatavate 
eeskirjade vahel; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles vaatama koos 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
üle erinevad eeskirjade kogumid, mis 
kehtivad riigihangetele, et muuta need 
eeskirjad ühtseks ja lihtsustada kogu 
riigihangete õiguslikku raamistikku, 
esmajoones vähendamaks eksimise ohtu ja 
muutmaks struktuurifondide kasutamist 
tulemuslikumaks;

Or. pl

Muudatusettepanek 5
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kontrollikoda märkis oma 2. rõhutab, et kontrollikoda märkis oma 
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aruandes 2008. aasta eelarve täitmise 
kohta, et ELi riigihanke eeskirjade 
eiramine on üks kahest kõige sagedasemast 
põhjusest, miks ELi toetusest 
struktuurifondidest ilma jäädakse; toonitab 
sellega seoses, et eiramise põhjuseks on 
sageli liikmesriikides kohaldatavad 
rangemad eeskirjad ja väär ülevõtmine; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
vaatama koos piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega üle erinevad eeskirjade 
kogumid, mis kehtivad riigihangetele 
mitmesuguste tegevuste ja programmide 
raames, mida rakendatakse 
struktuurifondide abil, et muuta need 
eeskirjad ühtseks ja lihtsustada kogu 
riigihangete õiguslikku raamistikku, 
vähendamaks eksimise ohtu ja muutmaks 
struktuurifondide kasutamist 
tulemuslikumaks;

aruandes 2008. aasta eelarve täitmise 
kohta, et ELi riigihanke eeskirjade 
eiramine on üks kahest kõige sagedasemast 
põhjusest, miks ELi toetusest 
struktuurifondidest ilma jäädakse; toonitab 
sellega seoses, et eiramise põhjuseks on 
sageli liikmesriikides kohaldatavad 
rangemad eeskirjad ja väär ülevõtmine; 
soovitab sellega seoses lisaks, et ELi 
laiendamise üle peetavatel läbirääkimistel 
tagaksid kandidaatriigid oma 
riigihangetealaste õigusaktide ühilduvuse 
ELi õigusnormidega; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles vaatama koos 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
üle erinevad eeskirjade kogumid, mis 
kehtivad riigihangetele mitmesuguste 
tegevuste ja programmide raames, mida 
rakendatakse struktuurifondide abil, et 
muuta need eeskirjad ühtseks ja lihtsustada 
kogu riigihangete õiguslikku raamistikku, 
vähendamaks eksimise ohtu ja muutmaks 
struktuurifondide kasutamist 
tulemuslikumaks;

Or. hu

Muudatusettepanek 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg, kusjuures vähetähtis ei ole see, et 
aeganõudvaid apellatsioonimenetlusi
takistavad mitmed osalejad, ning tervitab 
seega asjaolu, et taastamiskava muudab 
võimalikuks kohaldada kiirendatud 
menetluskorda, mis on esitatud 2009. ja 
2010. aasta suuremate avaliku sektori 
projektide riigihanget käsitlevates 

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg ja kohtumenetlustega seotud oht, mis 
ilmneb aeganõudvate 
apellatsioonimenetluste puhul, kuna eri 
osalejad neid menetlusi sageli takistavad, 
ning tervitab seega asjaolu, et 
taastamiskava muudab võimalikuks 
kohaldada kiirendatud menetluskorda, mis 
on esitatud 2009. ja 2010. aasta suuremate 
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direktiivides; kutsub liikmesriike üles 
toetama ja abistama kohalikke 
ametiasutusi selle uue menetluskorra 
rakendamisel, järgides iga juhtumi puhul 
ka riigihanke standardeeskirju ja määrusi;

avaliku sektori projektide riigihanget 
käsitlevates direktiivides; kutsub 
liikmesriike üles kasutama seda menetlust
ja abistama kohalikke ametiasutusi selle 
menetluskorra rakendamisel, järgides iga 
juhtumi puhul ka riigihanke 
standardeeskirju ja määrusi;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Paragraph 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg, kusjuures vähetähtis ei ole see, et 
aeganõudvaid apellatsioonimenetlusi 
takistavad mitmed osalejad, ning tervitab 
seega asjaolu, et taastamiskava muudab 
võimalikuks kohaldada kiirendatud 
menetluskorda, mis on esitatud 2009. ja 
2010. aasta suuremate avaliku sektori 
projektide riigihanget käsitlevates 
direktiivides; kutsub liikmesriike üles 
toetama ja abistama kohalikke ametiasutusi 
selle uue menetluskorra rakendamisel, 
järgides iga juhtumi puhul ka riigihanke 
standardeeskirju ja määrusi;

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg ja eriti aeganõudvad 
apellatsioonimenetlused, ning tervitab 
seega asjaolu, et taastamiskava muudab 
võimalikuks kohaldada kiirendatud 
menetluskorda, mis on esitatud 2009. ja 
2010. aasta suuremate avaliku sektori 
projektide riigihanget käsitlevates 
direktiivides; kutsub liikmesriike üles 
toetama ja abistama kohalikke ametiasutusi 
selle uue menetluskorra rakendamisel, 
järgides iga juhtumi puhul ka riigihanke 
standardeeskirju ja määrusi;

Or. pl

Muudatusettepanek 8
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg, kusjuures vähetähtis ei ole see, et 
aeganõudvaid apellatsioonimenetlusi 
takistavad mitmed osalejad, ning tervitab 
seega asjaolu, et taastamiskava muudab 
võimalikuks kohaldada kiirendatud 
menetluskorda, mis on esitatud 2009. ja 
2010. aasta suuremate avaliku sektori 
projektide riigihanget käsitlevates 
direktiivides; kutsub liikmesriike üles 
toetama ja abistama kohalikke ametiasutusi 
selle uue menetluskorra rakendamisel, 
järgides iga juhtumi puhul ka riigihanke 
standardeeskirju ja määrusi;

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg, kusjuures vähetähtis ei ole see, et 
aeganõudvaid apellatsioonimenetlusi 
takistavad mitmed osalejad, ning tervitab 
seega asjaolu, et taastamiskava muudab 
võimalikuks kohaldada kiirendatud 
menetluskorda, mis on esitatud 2009. ja 
2010. aasta suuremate avaliku sektori 
projektide riigihanget käsitlevates 
direktiivides; kutsub liikmesriike üles 
toetama ja abistama kohalikke ja 
piirkondlikke ametiasutusi selle uue 
menetluskorra rakendamisel ja 
kasutamisel, järgides iga juhtumi puhul ka 
riigihanke standardeeskirju ja määrusi;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg, kusjuures vähetähtis ei ole see, et 
aeganõudvaid apellatsioonimenetlusi 
takistavad mitmed osalejad, ning tervitab 
seega asjaolu, et taastamiskava muudab 
võimalikuks kohaldada kiirendatud 
menetluskorda, mis on esitatud 2009. ja 
2010. aasta suuremate avaliku sektori 
projektide riigihanget käsitlevates 
direktiivides; kutsub liikmesriike üles 
toetama ja abistama kohalikke ametiasutusi 
selle uue menetluskorra rakendamisel, 
järgides iga juhtumi puhul ka riigihanke 

3. on seisukohal, et takistuseks võivad olla 
mitte ainult kulud ja keerukus, vaid ka 
riigihanke protsessi lõpuleviimiseks kuluv 
aeg, kusjuures vähetähtis ei ole see, et 
aeganõudvaid apellatsioonimenetlusi 
takistavad mitmed osalejad, ning nõuab 
seetõttu e-riigihanke ja vormide 
standardite kehtestamise kiirendamist, 
ning tervitab seega asjaolu, et 
taastamiskava muudab võimalikuks 
kohaldada kiirendatud menetluskorda, mis 
on esitatud 2009. ja 2010. aasta suuremate 
avaliku sektori projektide riigihanget 
käsitlevates direktiivides;  kutsub 
liikmesriike üles toetama ja abistama 
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standardeeskirju ja määrusi; kohalikke ametiasutusi selle uue 
menetluskorra rakendamisel, järgides iga 
juhtumi puhul ka riigihanke 
standardeeskirju ja määrusi;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 3a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub komisjonil uurida võimalust 
kasutada ka pärast 2010. aastat
kiirendatud menetluskorda seoses 
struktuurifondidega ning piirmäärade 
ajutise tõstmise pikendamist, pidades eriti 
silmas investeeringute kiirendamist;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. mõistab hukka tõsiasja, et mõnedel 
juhtudel on struktuurifondide eraldised 
avaliku ja erasektori partnerluse kontekstis 
algatatud infrastruktuuriprojektidele ja 
vastavad lepingud, mis on sõlmitud 
eraettevõtjatega kohaliku tasandi riigihanke 
põhjal, toonud kaasa ilmajäämise varem 
kättesaadavatest Euroopa Liidu toetustest 
infrastruktuuri arendamiseks; usub, et on 
ülimalt oluline kõrvaldada takistused ja 
kehtestada avaliku ja erasektori partnerluse 
osas selged eeskirjad, kui Euroopa Liit 

4. mõistab hukka tõsiasja, et mõnedel 
juhtudel on struktuurifondide eraldised 
avaliku ja erasektori partnerluse kontekstis 
algatatud infrastruktuuriprojektidele ja 
vastavad lepingud, mis on sõlmitud 
eraettevõtjatega kohaliku tasandi riigihanke 
põhjal, toonud kaasa ilmajäämise varem 
kättesaadavatest Euroopa Liidu toetustest 
infrastruktuuri arendamiseks; usub, et on 
ülimalt oluline kõrvaldada takistused 
avaliku ja erasektori partnerluse osas, kui 
Euroopa Liit soovib võimalusi teha 



PE438.443v01-00 10/17 AM\803580ET.doc

ET

soovib võimalusi teha vajalikke 
investeeringuid infrastruktuuri ja 
kvaliteetteenustesse; kustub komisjoni üles
kindlustama, et riigihanke ja 
struktuurifondide rakenduseeskirjadega 
sätestataks selge raamistik avaliku ja 
erasektori partnerluse jaoks, tagamaks 
õiguskindlust kõikide huvirühmade jaoks 
ja vähendamaks survet avaliku sektori 
eelarvele, arvestades kaasrahastamise 
põhimõtet ja ülemaailmse majanduskriisi 
tagajärgi;

vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja 
kvaliteetteenustesse; kustub komisjoni üles 
kindlustama, et riigihanke ja 
struktuurifondide rakenduseeskirjadega 
sätestataks ühtne raamistik avaliku ja 
erasektori partnerluse jaoks, tagamaks 
õiguskindlust kõikide huvirühmade jaoks 
ja vähendamaks survet avaliku sektori 
eelarvele, arvestades kaasrahastamise 
põhimõtet ja ülemaailmse majanduskriisi 
tagajärgi;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. mõistab hukka tõsiasja, et mõnedel 
juhtudel on struktuurifondide eraldised 
avaliku ja erasektori partnerluse kontekstis 
algatatud infrastruktuuriprojektidele ja 
vastavad lepingud, mis on sõlmitud 
eraettevõtjatega kohaliku tasandi riigihanke 
põhjal, toonud kaasa ilmajäämise varem 
kättesaadavatest Euroopa Liidu toetustest 
infrastruktuuri arendamiseks; usub, et on 
ülimalt oluline kõrvaldada takistused ja 
kehtestada avaliku ja erasektori partnerluse 
osas selged eeskirjad, kui Euroopa Liit 
soovib võimalusi teha vajalikke 
investeeringuid infrastruktuuri ja 
kvaliteetteenustesse; kustub komisjoni üles 
kindlustama, et riigihanke ja 
struktuurifondide rakenduseeskirjadega 
sätestataks selge raamistik avaliku ja 
erasektori partnerluse jaoks, tagamaks 
õiguskindlust kõikide huvirühmade jaoks 
ja vähendamaks survet avaliku sektori 
eelarvele, arvestades kaasrahastamise 
põhimõtet ja ülemaailmse majanduskriisi 

4. mõistab hukka tõsiasja, et mõnedel 
juhtudel on struktuurifondide eraldised 
avaliku ja erasektori partnerluse kontekstis 
algatatud infrastruktuuriprojektidele ja 
vastavad lepingud, mis on sõlmitud 
eraettevõtjatega kohaliku tasandi riigihanke 
põhjal, on väga keerukate 
riigihankemenetluste tõttu toonud kaasa 
ilmajäämise varem kättesaadavatest 
Euroopa Liidu toetustest infrastruktuuri 
arendamiseks; usub, et on ülimalt oluline 
kõrvaldada takistused ja kehtestada avaliku 
ja erasektori partnerluse osas selged 
eeskirjad, kui Euroopa Liit soovib 
võimalusi teha vajalikke investeeringuid 
infrastruktuuri ja kvaliteetteenustesse; 
kustub komisjoni üles kindlustama, et 
riigihanke ja struktuurifondide 
rakenduseeskirjadega sätestataks selge 
raamistik avaliku ja erasektori partnerluse 
jaoks, tagamaks õiguskindlust kõikide 
huvirühmade jaoks ja vähendamaks survet 
avaliku sektori eelarvele, arvestades 
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tagajärgi; kaasrahastamise põhimõtet ja ülemaailmse 
majanduskriisi tagajärgi;

Or. pl

Muudatusettepanek 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Paragraph 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. mõistab hukka tõsiasja, et mõnedel 
juhtudel on struktuurifondide eraldised 
avaliku ja erasektori partnerluse kontekstis 
algatatud infrastruktuuriprojektidele ja 
vastavad lepingud, mis on sõlmitud 
eraettevõtjatega kohaliku tasandi riigihanke 
põhjal, toonud kaasa ilmajäämise varem 
kättesaadavatest Euroopa Liidu toetustest 
infrastruktuuri arendamiseks; usub, et on 
ülimalt oluline kõrvaldada takistused ja 
kehtestada avaliku ja erasektori partnerluse 
osas selged eeskirjad, kui Euroopa Liit 
soovib võimalusi teha vajalikke 
investeeringuid infrastruktuuri ja 
kvaliteetteenustesse; kustub komisjoni üles 
kindlustama, et riigihanke ja 
struktuurifondide rakenduseeskirjadega 
sätestataks selge raamistik avaliku ja 
erasektori partnerluse jaoks, tagamaks 
õiguskindlust kõikide huvirühmade jaoks 
ja vähendamaks survet avaliku sektori 
eelarvele, arvestades kaasrahastamise 
põhimõtet ja ülemaailmse majanduskriisi 
tagajärgi;

4. mõistab hukka tõsiasja, et mõnedel 
juhtudel on struktuurifondide eraldised 
avaliku ja erasektori partnerluse kontekstis 
algatatud infrastruktuuriprojektidele ja 
vastavad lepingud, mis on sõlmitud 
eraettevõtjatega kohaliku tasandi riigihanke 
põhjal, toonud kaasa ilmajäämise varem 
kättesaadavatest Euroopa Liidu toetustest 
infrastruktuuri arendamiseks; usub, et on 
ülimalt oluline kõrvaldada takistused 
avaliku ja erasektori partnerluse osas, kui 
Euroopa Liit soovib võimalusi teha 
vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja 
kvaliteetteenustesse; kustub komisjoni üles 
kindlustama, et riigihanke ja 
struktuurifondide rakenduseeskirjadega 
sätestataks selge raamistik avaliku ja 
erasektori partnerluse jaoks, tagamaks 
õiguskindlust kõikide huvirühmade jaoks 
ja vähendamaks survet avaliku sektori 
eelarvele, arvestades kaasrahastamise 
põhimõtet ja ülemaailmse majanduskriisi 
tagajärgi;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. mõistab hukka tõsiasja, et mõnedel 
juhtudel on struktuurifondide eraldised 
avaliku ja erasektori partnerluse kontekstis 
algatatud infrastruktuuriprojektidele ja 
vastavad lepingud, mis on sõlmitud 
eraettevõtjatega kohaliku tasandi riigihanke 
põhjal, toonud kaasa ilmajäämise varem 
kättesaadavatest Euroopa Liidu toetustest 
infrastruktuuri arendamiseks; usub, et on 
ülimalt oluline kõrvaldada takistused ja 
kehtestada avaliku ja erasektori partnerluse 
osas selged eeskirjad, kui Euroopa Liit 
soovib võimalusi teha vajalikke 
investeeringuid infrastruktuuri ja 
kvaliteetteenustesse; kustub komisjoni üles 
kindlustama, et riigihanke ja 
struktuurifondide rakenduseeskirjadega 
sätestataks selge raamistik avaliku ja 
erasektori partnerluse jaoks, tagamaks 
õiguskindlust kõikide huvirühmade jaoks 
ja vähendamaks survet avaliku sektori 
eelarvele, arvestades kaasrahastamise 
põhimõtet ja ülemaailmse majanduskriisi 
tagajärgi;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnustab kohaliku ja piirkondliku 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada 
demokraatlikult selle üle, kuidas avalikke 
teenuseid kõige paremini osutada, 
sealhulgas õigust otsustada kasutada 
ettevõtteid, mis on nende omanduses või 
kontrolli all; usub, et isegi ilma 

5. tunnustab kohaliku ja piirkondliku 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada 
demokraatlikult selle üle, kuidas avalikke 
teenuseid kõige paremini osutada, 
sealhulgas õigust otsustada kasutada 
ettevõtteid, mis on nende omanduses või 
kontrolli all, ilma ühtegi erapartnerit 
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kohustuslike pakkumismenetlusteta tuleks 
omavalitsuste vahelist koostööd teenuste 
pakkumisel pidada siseteenuste pakkumise 
õiguspäraseks viisiks, ning et kohaliku ja 
piirkondliku tasandi osalejatel peaks olema 
õigus anda teenuste pakkumisega seotud 
ülesandeid ettevõtetele, mis on nende 
omanduses või kontrolli all, tingimusel, et
need ettevõtted ei konkureeri välisturul;
teeb ettepaneku, et komisjon hindaks, kas 
on jäänud veel õiguskindlusetust seoses 
mõistetega „ametiasutus“ ja 
„siseteenused“, arvestades mitmeid 
Euroopa Kohtu otsuseid1, ning astuks 
vajadusel samme nende selgitamiseks, 
järgides subsidiaarsuse põhimõtet;

kaasamata; usub, et isegi ilma 
kohustuslike pakkumismenetlusteta tuleks 
omavalitsuste vahelist koostööd või 
avaliku sektori sisese koostöö muid vorme
teenuste pakkumisel pidada siseteenuste 
pakkumise õiguspäraseks viisiks, ning et 
kohaliku ja piirkondliku tasandi osalejatel 
peaks olema õigus anda avalike teenuste 
pakkumisega seotud ülesandeid 
ettevõtetele, mis on nende omanduses või 
kontrolli all.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnustab kohaliku ja piirkondliku 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada 
demokraatlikult selle üle, kuidas avalikke 
teenuseid kõige paremini osutada, 
sealhulgas õigust otsustada kasutada 
ettevõtteid, mis on nende omanduses või 
kontrolli all; usub, et isegi ilma 
kohustuslike pakkumismenetlusteta tuleks 
omavalitsuste vahelist koostööd teenuste 
pakkumisel pidada siseteenuste pakkumise 
õiguspäraseks viisiks, ning et kohaliku ja 
piirkondliku tasandi osalejatel peaks olema 
õigus anda teenuste pakkumisega seotud 
ülesandeid ettevõtetele, mis on nende 
omanduses või kontrolli all, tingimusel, et 
need ettevõtted ei konkureeri välisturul; 
teeb ettepaneku, et komisjon hindaks, kas 
on jäänud veel õiguskindlusetust seoses 
mõistetega „ametiasutus“ ja 

5. tunnustab kohaliku ja piirkondliku 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada 
demokraatlikult selle üle, kuidas avalikke 
teenuseid kõige paremini osutada, 
sealhulgas õigust otsustada kasutada 
ettevõtteid, mis on nende omanduses või 
kontrolli all, nii et riik sekkuks ainult 
nendel juhtudel, mil mängus on üldine 
avalik huvi; usub, et isegi ilma 
kohustuslike pakkumismenetlusteta tuleks 
omavalitsuste vahelist koostööd teenuste 
pakkumisel pidada siseteenuste pakkumise 
õiguspäraseks viisiks, ning et kohaliku ja 
piirkondliku tasandi osalejatel peaks olema 
õigus anda teenuste pakkumisega seotud 
ülesandeid ettevõtetele, mis on nende 
omanduses või kontrolli all, tingimusel, et 
need ettevõtted ei konkureeri välisturul; 
teeb ettepaneku, et komisjon hindaks, kas 
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„siseteenused“, arvestades mitmeid 
Euroopa Kohtu otsuseid, ning astuks 
vajadusel samme nende selgitamiseks, 
järgides subsidiaarsuse põhimõtet;

on jäänud veel õiguskindlusetust seoses 
mõistetega „ametiasutus“ ja 
„siseteenused“, arvestades mitmeid 
Euroopa Kohtu otsuseid, ning astuks 
vajadusel samme nende selgitamiseks, 
järgides subsidiaarsuse põhimõtet;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnustab kohaliku ja piirkondliku 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada 
demokraatlikult selle üle, kuidas avalikke 
teenuseid kõige paremini osutada, 
sealhulgas õigust otsustada kasutada 
ettevõtteid, mis on nende omanduses või 
kontrolli all; usub, et isegi ilma 
kohustuslike pakkumismenetlusteta tuleks 
omavalitsuste vahelist koostööd teenuste 
pakkumisel pidada siseteenuste pakkumise 
õiguspäraseks viisiks, ning et kohaliku ja 
piirkondliku tasandi osalejatel peaks olema 
õigus anda teenuste pakkumisega seotud 
ülesandeid ettevõtetele, mis on nende 
omanduses või kontrolli all, tingimusel, et 
need ettevõtted ei konkureeri välisturul; 
teeb ettepaneku, et komisjon hindaks, kas 
on jäänud veel õiguskindlusetust seoses 
mõistetega „ametiasutus“ ja 
„siseteenused“, arvestades mitmeid 
Euroopa Kohtu otsuseid, ning astuks 
vajadusel samme nende selgitamiseks, 
järgides subsidiaarsuse põhimõtet;

5. tunnustab kohaliku ja piirkondliku 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada 
demokraatlikult selle üle, kuidas avalikke 
teenuseid kõige paremini osutada, 
sealhulgas õigust otsustada kasutada 
ettevõtteid, mis on nende omanduses või 
kontrolli all; usub, et isegi ilma 
kohustuslike pakkumismenetlusteta tuleks 
omavalitsuste vahelist koostööd teenuste 
pakkumisel pidada siseteenuste pakkumise 
õiguspäraseks viisiks, ning et kohaliku ja 
piirkondliku tasandi osalejatel peaks olema 
õigus anda teenuste pakkumisega seotud 
ülesandeid ettevõtetele, mis on nende 
omanduses või kontrolli all, tingimusel, et 
need ettevõtted ei konkureeri välisturul; 
teeb ettepaneku, et komisjon hindaks, kas 
on jäänud veel õiguskindlusetust seoses 
mõistetega „ametiasutus“ ja 
„siseteenused“, arvestades mitmeid 
Euroopa Kohtu otsuseid, ning astuks 
vajadusel samme nende selgitamiseks, 
järgides subsidiaarsuse põhimõtet; nõuab 
mõiste „sise-” määratlemist eeskätt seoses 
kohaliku avaliku transpordiga;

Or. de
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Muudatusettepanek 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 5a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et komisjoni riigihangete-
alaseid algatusi on vaja paremini 
koordineerida, et mitte seada ohtu 
seostatust riigihankeid käsitlevate 
Euroopa direktiividega ja tekitada 
juriidilisi probleeme käitajatele; nõuab 
sellega seoses paremat kooskõlastatust 
Euroopa Komisjoni sees, sealhulgas 
ühtset, selge struktuuriga veebilehte, et 
suurendada õigusloome läbipaistvust;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 5a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust julgustada väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid osalema 
kohalike ja piirkondlike asutuste 
korraldatavates riigihangetes, mis on 
kooskõlas ELi üldeesmärkidega VKEde 
toetuseks;  VKEde suuremat osalust 
aitavad tagada asjakohane teavitamine, 
konsulteerimine ja väljaõppekursused 
ning praktiline abi ja asjakohane 
regulatiivne keskkond; 

Or. hu
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Muudatusettepanek20
Tamás Deutsch

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. juhib tähelepanu vajadusele 
tugevdada kohaliku ja piirkondliku 
tasandi riigihankemenetlustes tellijate 
maksedistsipliini, eriti arvestades asjaolu, 
et tehtud tööde eest maksmata jätmine viib 
VKEsid, kellel napib finantsreserve, sageli 
pankrotti ja likvideerimisele;

Or. hu

Muudatusettepanek 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles selgitama 
vastavaid riigihanke eeskirju ja vaatama 
läbi õiguslik raamistik, et mitte ohustada 
kohalike ametiasutuste volitusi ja õigust 
otsustada, kuidas nad soovivad oma 
piirkonda arendada.

6. kutsub komisjoni üles koostama tihedas 
koostöös Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ning piirkondlike ja kohalike 
ametivõimudega vastavaid riigihanke 
eeskirju, mis oleksid piisavalt selged, et 
tellija saaks täpselt kindlaks teha, millised 
riiklikud ehitustöölepingud ja 
kontsessioonid on kohustuslikud, ning 
seega eristada neid niisugustest 
linnaarendusprojektidest, mille puhul 
lepingu sõlmimise kohustust ei ole.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et on raske eristada riiklikke 
ehitustöölepinguid ametiasutuste 
linnaplaneerimise tegevustest, ja mõistab 
paljude kohalike ametiasutuste väljendatud 
muret seoses Euroopa Kohtu otsuste 
tõlgendamisega linnaarenduse valdkonnas; 
usub kindlalt, et riigihanke eeskirjade 
tegevuslikult ja õiguslikult range 
kohaldamine võib pidurdada linnaarengut; 
kutsub komisjoni üles selgitama vastavaid 
riigihanke eeskirju ja vaatama läbi 
õiguslik raamistik, et mitte ohustada
kohalike ametiasutuste volitusi ja õigust 
otsustada, kuidas nad soovivad oma 
piirkonda arendada.

6. mõistab paljude kohalike ametiasutuste 
väljendatud muret seoses Euroopa Kohtu 
otsuste tõlgendamisega linnaarenduse 
valdkonnas;  usub kindlalt, et riigihanke 
eeskirjade tegevuslikult ja õiguslikult range 
kohaldamine võib pidurdada linnaarengut; 
kutsub komisjoni üles selgitama vastavaid 
riigihanke eeskirju, et hõlbustada 
maalepingute sõlmimist avaliku sektori ja 
erasektori vahel, loobudes mittevajalikust 
pakkumiseks nõusoleku andmise nõudest 
ning ohustamata kohalike ametiasutuste 
volitusi ja õigust otsustada, kuidas nad 
soovivad oma piirkonda arendada; ootab 
huviga Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas 
C-451/08; nõustub Euroopa Kohtu 
kohtujuristi 17. novembril 2009 
kohtuasjas C-451/08 esitatud 
seisukohaga: „Need ulatuslikke ja 
ambitsioonikaid eesmärke tuleb direktiivi 
tõlgendamisel silmas pidada, kuid seda ei 
tohiks võtta niimoodi, et direktiivi 
reguleerimisala võib eesmärgile viidates 
piiramatult laiendada.” (punkt 35); muidu 
tekib oht, et „direktiivi reguleerimisalasse 
kuulub kogu linnaplaneerimise alane 
tegevus, kuna ehitustööde võimalikku 
teostamist käsitlevate sätetega muudetakse 
määratluse kohaselt olulisel määral 
asjaomase maa väärtust”. 

Or. en


