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Tarkistus 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että vaikka paikallis- ja 
alueviranomaiset kuuluvat Euroopan 
suurimpiin ostajiin ja ovat näin ollen 
merkittävässä roolissa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa,
oikeudellisesta asiantuntemuksesta, 
tarkoituksenmukaisesta koulutuksesta ja 
hankintoja koskevista suuntaviivoista on 
yleisesti puutetta kansallista tasoa 
alempana toimivien viranomaisten 
keskuudessa;

1. huomauttaa, että vaikka paikallis- ja 
alueviranomaiset kuuluvat Euroopan 
suurimpiin ostajiin ja ovat näin ollen 
merkittävässä roolissa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa,
kilpailuoikeudelliset ja julkisia hankintoja 
koskevat oikeudelliset säännöt ovat niin 
monimutkaisia, että kansallista tasoa 
alempana toimivien viranomaisten 
keskuudessa on usein puutetta 
oikeudellista kehystä ja sen käytännön 
toteutusta koskevasta asiantuntemuksesta 
samoin kuin tarkoituksenmukaisesta 
koulutuksesta ja hankintoja koskevista 
suuntaviivoista;

Or. de

Tarkistus 2
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että vaikka paikallis- ja 
alueviranomaiset kuuluvat Euroopan 
suurimpiin ostajiin ja ovat näin ollen 
merkittävässä roolissa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa, 
oikeudellisesta asiantuntemuksesta, 
tarkoituksenmukaisesta koulutuksesta ja 
hankintoja koskevista suuntaviivoista on 

1. huomauttaa, että vaikka paikallis- ja 
alueviranomaiset kuuluvat Euroopan 
suurimpiin ostajiin ja ovat näin ollen 
merkittävässä roolissa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa, 
oikeudellisesta asiantuntemuksesta, 
tarkoituksenmukaisesta koulutuksesta ja 
hankintoja koskevista suuntaviivoista on 
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yleisesti puutetta kansallista tasoa 
alempana toimivien viranomaisten 
keskuudessa; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan kursseja, joilla opetetaan 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
(erityisnäkökulmat kuten sosiaaliset 
kriteerit sekä ympäristö-, monimuotoisuus-
ja tasa-arvokriteerit mukaan lukien), ja 
kannustamaan tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön, jotta parannettaisiin näiden 
sääntöjen ymmärtämistä ja paikallis- ja 
alueviranomaisten hallinnollisia 
valmiuksia;

yleisesti puutetta kansallista tasoa 
alempana toimivien viranomaisten 
keskuudessa; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan kursseja, joilla opetetaan 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
(erityisnäkökulmat kuten sosiaaliset 
kriteerit sekä ympäristö-, monimuotoisuus-
ja tasa-arvokriteerit mukaan lukien), ja 
kannustamaan tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön, jotta parannettaisiin näiden 
sääntöjen ymmärtämistä ja paikallis- ja 
alueviranomaisten hallinnollisia 
valmiuksia; tuo tässä yhteydessä esiin 
mahdollisuuden määrittää julkisia 
hankintoja koskevia ryhmiä alueellisella 
tasolla alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten yhteistyön pohjalta, mikä 
parantaisi merkittävästi julkisten 
hankintojen tehokkuutta kontaktien ja 
vastavuoroisen kokemusten ja tietojen 
vaihdon avulla;

Or. hu

Tarkistus 3
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että vaikka paikallis- ja 
alueviranomaiset kuuluvat Euroopan 
suurimpiin ostajiin ja ovat näin ollen 
merkittävässä roolissa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa, 
oikeudellisesta asiantuntemuksesta, 
tarkoituksenmukaisesta koulutuksesta ja 
hankintoja koskevista suuntaviivoista on 
yleisesti puutetta kansallista tasoa 
alempana toimivien viranomaisten 
keskuudessa; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan kursseja, joilla opetetaan 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
(erityisnäkökulmat kuten sosiaaliset 

1. huomauttaa, että vaikka paikallis- ja 
alueviranomaiset kuuluvat Euroopan 
suurimpiin ostajiin ja ovat näin ollen 
merkittävässä roolissa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa, 
oikeudellisesta asiantuntemuksesta, 
tarkoituksenmukaisesta koulutuksesta ja 
hankintoja koskevista suuntaviivoista on 
yleisesti puutetta kansallista tasoa 
alempana toimivien viranomaisten 
keskuudessa; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan kursseja, joilla opetetaan 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä 
(erityisnäkökulmat kuten sosiaaliset 
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kriteerit sekä ympäristö-, monimuotoisuus-
ja tasa-arvokriteerit mukaan lukien), ja 
kannustamaan tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön, jotta parannettaisiin näiden 
sääntöjen ymmärtämistä ja paikallis- ja 
alueviranomaisten hallinnollisia 
valmiuksia;

kriteerit sekä ympäristö-, monimuotoisuus-
ja tasa-arvokriteerit mukaan lukien), ja 
kannustamaan tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön, jotta parannettaisiin näiden 
sääntöjen ymmärtämistä ja paikallis- ja 
alueviranomaisten hallinnollisia 
valmiuksia; muistuttaa myös, että toimia 
lahjonnan havaitsemiseksi ja 
vähentämiseksi alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten tasolla on jatkettava 
koulutuksen, tiedottamisen ja julkisuuden 
avulla;

Or. hu

Tarkistus 4
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että tilintarkastustuomioistuin
totesi vuosikertomuksessaan 
varainhoitovuodelta 2008 EU:n 
hankintasääntöjen noudattamatta 
jättämisen olevan yksi kahdesta
yleisimmästä syystä rakennerahastoista
myönnettävän EU:n rahoituksen 
epäämiseen; korostaa tässä yhteydessä, 
että sääntöjenvastaisuudet johtuvat usein 
säännösten saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä väärällä tavalla sekä 
jäsenvaltioiden soveltamista tiukemmista 
säännöistä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkistamaan julkisiin 
hankintoihin rakennerahastojen 
alaisuudessa täytäntöönpantavien 
erilaisten toimien ja ohjelmien yhteydessä
sovellettavia säännöstöjä yhteistyössä alue-
ja paikallisviranomaisten kanssa 
yhtenäistääkseen nämä säännöt ja 
yksinkertaistaakseen koko julkisia 
hankintoja koskevan 
lainsäädäntökehyksen, jotta vähennetään 

2. painottaa, että tilintarkastustuomioistuin
osoittaa säännöllisesti 
vuosikertomuksissaan EU:n talousarvion 
toteutuksesta sekä viimeisessä
vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 
2008 EU:n hankintasääntöjen 
noudattamatta jättämisen olevan yksi 
kahdesta yleisimmistä syystä virheisiin ja 
sääntöjenvastaisuuksiin sellaisten 
unionin hankkeiden toteutuksessa, joita 
rahoitetaan osaksi rakennerahastoista ja 
sosiaalirahastosta; korostaa tässä 
yhteydessä, että sääntöjenvastaisuudet 
johtuvat usein EU:n säännösten 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä väärällä tavalla sekä 
jäsenvaltioiden soveltamien sääntöjen 
eroista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkistamaan julkisiin 
hankintoihin sovellettavia säännöstöjä 
yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten 
kanssa yhtenäistääkseen nämä säännöt ja
erityisesti yksinkertaistaakseen koko 
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virheiden riskiä ja lisätään 
rakennerahastojen käytön tehokkuutta;

julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädäntökehyksen, jotta vähennetään 
virheiden riskiä ja lisätään 
rakennerahastojen käytön tehokkuutta;

Or. pl

Tarkistus 5
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että tilintarkastustuomioistuin 
totesi vuosikertomuksessaan 
varainhoitovuodelta 2008 EU:n 
hankintasääntöjen noudattamatta 
jättämisen olevan yksi kahdesta 
yleisimmästä syystä rakennerahastoista 
myönnettävän EU:n rahoituksen 
epäämiseen; korostaa tässä yhteydessä, että 
sääntöjenvastaisuudet johtuvat usein 
säännösten saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä väärällä tavalla sekä 
jäsenvaltioiden soveltamista tiukemmista 
säännöistä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkistamaan julkisiin 
hankintoihin rakennerahastojen 
alaisuudessa täytäntöönpantavien erilaisten 
toimien ja ohjelmien yhteydessä 
sovellettavia säännöstöjä yhteistyössä alue-
ja paikallisviranomaisten kanssa 
yhtenäistääkseen nämä säännöt ja 
yksinkertaistaakseen koko julkisia 
hankintoja koskevan 
lainsäädäntökehyksen, jotta vähennetään 
virheiden riskiä ja lisätään 
rakennerahastojen käytön tehokkuutta;

2. painottaa, että tilintarkastustuomioistuin 
totesi vuosikertomuksessaan 
varainhoitovuodelta 2008 EU:n 
hankintasääntöjen noudattamatta 
jättämisen olevan yksi kahdesta 
yleisimmästä syystä rakennerahastoista 
myönnettävän EU:n rahoituksen 
epäämiseen; korostaa tässä yhteydessä, että 
sääntöjenvastaisuudet johtuvat usein 
säännösten saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä väärällä tavalla sekä 
jäsenvaltioiden soveltamista tiukemmista 
säännöistä; suosittelee tässä yhteydessä 
myös, että EU:n laajentumisneuvottelujen 
yhteydessä ehdokasvaltiot takaavat niiden 
julkisia hankintoja koskevien lakien 
vastaavan EU:n oikeutta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkistamaan 
julkisiin hankintoihin rakennerahastojen 
alaisuudessa täytäntöönpantavien erilaisten 
toimien ja ohjelmien yhteydessä 
sovellettavia säännöstöjä yhteistyössä alue-
ja paikallisviranomaisten kanssa 
yhtenäistääkseen nämä säännöt ja 
yksinkertaistaakseen koko julkisia 
hankintoja koskevan 
lainsäädäntökehyksen, jotta vähennetään 
virheiden riskiä ja lisätään 
rakennerahastojen käytön tehokkuutta;

Or. hu
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Tarkistus 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen , Peter Simon

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 
läpikäymiseen, eikä vähiten sen vuoksi, 
että monet toimijat hankaloittavat 
pitkällisiä valitusmenettelyjä, ja pitää näin 
ollen myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja avustamaan 
paikallisviranomaisia uusien menettelyjen
käyttämisessä, kussakin tapauksessa 
julkisia hankintoja koskevia vakiosääntöjä 
ja -säännöksiä noudattaen;

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 
läpikäymiseen, sekä uhka oikeustoimista 
ja niihin liittyvistä pitkällisistä 
valitusmenettelyistä, joita usein 
hankaloittavat monet toimijat, ja pitää näin 
ollen myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita käyttämään näitä 
menettelyjä ja avustamaan 
paikallisviranomaisia niiden käyttämisessä, 
kussakin tapauksessa julkisia hankintoja 
koskevia vakiosääntöjä ja -säännöksiä 
noudattaen;

Or. en

Tarkistus 7
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 
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läpikäymiseen, eikä vähiten sen vuoksi,
että monet toimijat hankaloittavat 
pitkällisiä valitusmenettelyjä, ja pitää näin 
ollen myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja avustamaan 
paikallisviranomaisia uusien menettelyjen 
käyttämisessä, kussakin tapauksessa 
julkisia hankintoja koskevia vakiosääntöjä 
ja -säännöksiä noudattaen;

läpikäymiseen, ja erityisesti pitkälliset 
valitusmenettelyt, ja pitää näin ollen 
myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja avustamaan 
paikallisviranomaisia uusien menettelyjen 
käyttämisessä, kussakin tapauksessa 
julkisia hankintoja koskevia vakiosääntöjä 
ja -säännöksiä noudattaen;

Or. pl

Tarkistus 8
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 
läpikäymiseen, eikä vähiten sen vuoksi, 
että monet toimijat hankaloittavat 
pitkällisiä valitusmenettelyjä, ja pitää näin 
ollen myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja avustamaan
paikallisviranomaisia uusien menettelyjen 
käyttämisessä, kussakin tapauksessa 
julkisia hankintoja koskevia vakiosääntöjä 
ja -säännöksiä noudattaen;

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 
läpikäymiseen, eikä vähiten sen vuoksi, 
että monet toimijat hankaloittavat 
pitkällisiä valitusmenettelyjä, ja pitää näin 
ollen myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja avustamaan
paikallisia ja alueellisia viranomaisia
uusien menettelyjen toteuttamisessa ja
käyttämisessä, kussakin tapauksessa 
julkisia hankintoja koskevia vakiosääntöjä 
ja -säännöksiä noudattaen;

Or. ro
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Tarkistus 9
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 
läpikäymiseen, eikä vähiten sen vuoksi, 
että monet toimijat hankaloittavat 
pitkällisiä valitusmenettelyjä, ja pitää näin 
ollen myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja avustamaan 
paikallisviranomaisia uusien menettelyjen 
käyttämisessä, kussakin tapauksessa 
julkisia hankintoja koskevia vakiosääntöjä 
ja -säännöksiä noudattaen;

3. katsoo, etteivät ainoastaan kustannukset 
ja monimutkaisuus mahdollisesti vaikuta 
estävästi, vaan myös aika, joka tarvitaan 
julkisia hankintoja koskevan prosessin 
läpikäymiseen, eikä vähiten sen vuoksi, 
että monet toimijat hankaloittavat 
pitkällisiä valitusmenettelyjä; vaatii siksi 
julkisia hankintoja koskevan sähköisen 
menettelyn käyttöönottoa ja lomakkeiden 
standardointia; pitää näin ollen 
myönteisenä, että elvytyssuunnitelma 
mahdollistaa julkisia hankintoja koskevissa 
direktiiveissä säädettyjen menettelyjen 
nopeutettujen versioiden soveltamisen 
tärkeimmissä julkisissa hankkeissa, 
erityisesti vuosina 2009 ja 2010; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan ja avustamaan 
paikallisviranomaisia uusien menettelyjen 
käyttämisessä, kussakin tapauksessa 
julkisia hankintoja koskevia vakiosääntöjä 
ja -säännöksiä noudattaen;

Or. de

Tarkistus 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta soveltaa nopeutettua 
menettelyä rakennerahastojen yhteydessä 
myös vuoden 2010 jälkeen sekä 
kynnysarvojen ajallisesti rajoitettua 
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korottamista erityisesti investointien 
nopeuttamiseksi;

Or. de

Tarkistus 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että joissakin tapauksissa 
rakennerahastomäärärahojen myöntäminen 
infrastruktuurihankkeille, jotka toteutetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden ja siihen liittyvien, 
kansallista tasoa alemmalla tasolla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin 
perustuvien, yksityisten toimijoiden kanssa 
tehtyjen sopimusten muodossa, on johtanut 
infrastruktuurin kehittämistä varten 
aikaisemmin saatavilla olleiden Euroopan 
unionin tukien menettämiseen; uskoo, että 
on ratkaisevan tärkeää poistaa esteet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tieltä ja vakiinnuttaa 
niille selkeät säännöt, mikäli Euroopan 
unioni haluaa pystyä tekemään tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevat 
täytäntöönpanosäännöt luovat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille
selkeän kehyksen, jotta kaikille 
sidosryhmille tarjotaan oikeusvarmuus ja 
julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa 
painetta alennetaan 
yhteisrahoitusperiaatteen yhteydessä ja 
maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeisessä 
tilanteessa;

4. pahoittelee, että joissakin tapauksissa 
rakennerahastomäärärahojen myöntäminen 
infrastruktuurihankkeille, jotka toteutetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden ja siihen liittyvien, 
kansallista tasoa alemmalla tasolla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin 
perustuvien, yksityisten toimijoiden kanssa 
tehtyjen sopimusten muodossa, on johtanut 
infrastruktuurin kehittämistä varten 
aikaisemmin saatavilla olleiden Euroopan 
unionin tukien menettämiseen; uskoo, että 
on ratkaisevan tärkeää poistaa esteet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tieltä, mikäli Euroopan 
unioni haluaa pystyä tekemään tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevat 
täytäntöönpanosäännöt luovat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille
johdonmukaisen kehyksen, jotta kaikille 
sidosryhmille tarjotaan oikeusvarmuus ja 
julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa 
painetta alennetaan 
yhteisrahoitusperiaatteen yhteydessä ja 
maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeisessä 
tilanteessa;
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Or. en

Tarkistus 12
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että joissakin tapauksissa 
rakennerahastomäärärahojen myöntäminen 
infrastruktuurihankkeille, jotka toteutetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden ja siihen liittyvien, 
kansallista tasoa alemmalla tasolla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin 
perustuvien, yksityisten toimijoiden kanssa 
tehtyjen sopimusten muodossa, on johtanut 
infrastruktuurin kehittämistä varten 
aikaisemmin saatavilla olleiden Euroopan 
unionin tukien menettämiseen; uskoo, että 
on ratkaisevan tärkeää poistaa esteet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tieltä ja vakiinnuttaa 
niille selkeät säännöt, mikäli Euroopan 
unioni haluaa pystyä tekemään tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevat 
täytäntöönpanosäännöt luovat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
selkeän kehyksen, jotta kaikille 
sidosryhmille tarjotaan oikeusvarmuus ja 
julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa 
painetta alennetaan
yhteisrahoitusperiaatteen yhteydessä ja 
maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeisessä 
tilanteessa;

4. pahoittelee, että joissakin tapauksissa 
rakennerahastomäärärahojen myöntäminen 
infrastruktuurihankkeille, jotka toteutetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuden ja siihen liittyvien, 
kansallista tasoa alemmalla tasolla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin 
perustuvien, yksityisten toimijoiden kanssa 
tehtyjen sopimusten muodossa, on johtanut
hyvin monimutkaisten 
hankintamenettelyjen tuloksena
infrastruktuurin kehittämistä varten 
aikaisemmin saatavilla olleiden Euroopan 
unionin tukien menettämiseen; uskoo, että 
on ratkaisevan tärkeää poistaa esteet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tieltä ja vakiinnuttaa 
niille selkeät säännöt, mikäli Euroopan 
unioni haluaa pystyä tekemään tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevat 
täytäntöönpanosäännöt luovat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
selkeän kehyksen, jotta kaikille 
sidosryhmille tarjotaan oikeusvarmuus ja 
julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa 
painetta alennetaan 
yhteisrahoitusperiaatteen yhteydessä ja 
maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeisessä 
tilanteessa;

Or. pl
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Tarkistus 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että joissakin tapauksissa 
rakennerahastomäärärahojen myöntäminen 
infrastruktuurihankkeille, jotka toteutetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden ja siihen liittyvien, 
kansallista tasoa alemmalla tasolla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin 
perustuvien, yksityisten toimijoiden kanssa 
tehtyjen sopimusten muodossa, on johtanut 
infrastruktuurin kehittämistä varten 
aikaisemmin saatavilla olleiden Euroopan 
unionin tukien menettämiseen; uskoo, että 
on ratkaisevan tärkeää poistaa esteet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tieltä ja vakiinnuttaa 
niille selkeät säännöt, mikäli Euroopan 
unioni haluaa pystyä tekemään tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevat 
täytäntöönpanosäännöt luovat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
selkeän kehyksen, jotta kaikille 
sidosryhmille tarjotaan oikeusvarmuus ja 
julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa 
painetta alennetaan 
yhteisrahoitusperiaatteen yhteydessä ja 
maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeisessä 
tilanteessa;

4. pahoittelee, että joissakin tapauksissa 
rakennerahastomäärärahojen myöntäminen 
infrastruktuurihankkeille, jotka toteutetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden ja siihen liittyvien, 
kansallista tasoa alemmalla tasolla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin 
perustuvien, yksityisten toimijoiden kanssa 
tehtyjen sopimusten muodossa, on johtanut 
infrastruktuurin kehittämistä varten 
aikaisemmin saatavilla olleiden Euroopan 
unionin tukien menettämiseen; uskoo, että 
on ratkaisevan tärkeää poistaa esteet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tieltä, mikäli Euroopan 
unioni haluaa pystyä tekemään tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevat 
täytäntöönpanosäännöt luovat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
selkeän kehyksen, jotta kaikille 
sidosryhmille tarjotaan oikeusvarmuus ja 
julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa 
painetta alennetaan 
yhteisrahoitusperiaatteen yhteydessä ja 
maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeisessä 
tilanteessa;

Or. de
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Tarkistus 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pahoittelee, että joissakin tapauksissa 
rakennerahastomäärärahojen myöntäminen 
infrastruktuurihankkeille, jotka toteutetaan 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden ja siihen liittyvien, 
kansallista tasoa alemmalla tasolla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin 
perustuvien, yksityisten toimijoiden kanssa 
tehtyjen sopimusten muodossa, on johtanut 
infrastruktuurin kehittämistä varten 
aikaisemmin saatavilla olleiden Euroopan 
unionin tukien menettämiseen; uskoo, että 
on ratkaisevan tärkeää poistaa esteet
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tieltä ja vakiinnuttaa 
niille selkeät säännöt, mikäli Euroopan 
unioni haluaa pystyä tekemään tarvittavat 
investoinnit infrastruktuuriin ja 
korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevat 
täytäntöönpanosäännöt luovat julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
selkeän kehyksen, jotta kaikille 
sidosryhmille tarjotaan oikeusvarmuus ja 
julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa 
painetta alennetaan 
yhteisrahoitusperiaatteen yhteydessä ja 
maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeisessä 
tilanteessa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa paikallis- ja alueviranomaisten 
oikeuden tehdä demokraattisesti päätös 
parhaista tavoista tarjota julkisia palveluja, 
myös päätökset niiden itsensä omistamien 
ja hallitsemien yritysten käyttämisestä;
uskoo, että ilman 
tarjouskilpailuvelvoitettakin yhteisöjen 
välinen yhteistyö palvelujen tarjoamisessa 
olisi hyväksyttävä oikeutetuksi tavaksi
toimittaa sisäisiä palveluja ja että 
kansallista tasoa alemman tason 
toimijoiden olisi voitava antaa
palveluntarjontaan liittyviä tehtäviä 
omistamilleen tai hallitsemilleen yrityksille
edellyttäen, että nämä yritykset eivät 
kilpaile ulkoisilla markkinoilla; ehdottaa, 
että komission pitäisi arvioida, onko 
unionin tuomioistuimen antamien eri 
tuomioiden perusteella edelleen 
oikeudellista epävarmuutta käsitteiden 
'julkinen viranomainen' ja 'sisäiset 
palvelut' suhteen ja tarvittaessa toteuttaa 
toimia näiden käsitteiden selventämiseksi 
siten, että toissijaisuusperiaate otetaan 
huomioon;

5. tunnustaa paikallis- ja alueviranomaisten 
oikeuden tehdä demokraattisesti päätös 
parhaista tavoista tarjota julkisia palveluja, 
myös päätökset niiden itsensä omistamien 
ja hallitsemien yritysten käyttämisestä
ilman minkään yksityisen kumppanin 
osallistumista; uskoo, että ilman 
tarjouskilpailuvelvoitettakin yhteisöjen 
välinen tai muunlainen julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö palvelujen tarjoamisessa 
olisi hyväksyttävä oikeutetuksi tavaksi 
toimittaa sisäisiä palveluja ja että 
kansallista tasoa alemman tason 
toimijoiden olisi voitava antaa julkisten 
palveluiden tarjontaan liittyviä tehtäviä 
omistamilleen tai hallitsemilleen 
yrityksille;

Or. en

Tarkistus 16
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa paikallis- ja alueviranomaisten 
oikeuden tehdä demokraattisesti päätös 

5. tunnustaa paikallis- ja alueviranomaisten 
oikeuden tehdä demokraattisesti päätös 
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parhaista tavoista tarjota julkisia palveluja, 
myös päätökset niiden itsensä omistamien 
ja hallitsemien yritysten käyttämisestä; 
uskoo, että ilman 
tarjouskilpailuvelvoitettakin yhteisöjen 
välinen yhteistyö palvelujen tarjoamisessa 
olisi hyväksyttävä oikeutetuksi tavaksi 
toimittaa sisäisiä palveluja ja että 
kansallista tasoa alemman tason 
toimijoiden olisi voitava antaa 
palveluntarjontaan liittyviä tehtäviä 
omistamilleen tai hallitsemilleen yrityksille 
edellyttäen, että nämä yritykset eivät 
kilpaile ulkoisilla markkinoilla; ehdottaa, 
että komission pitäisi arvioida, onko 
unionin tuomioistuimen antamien eri 
tuomioiden perusteella edelleen 
oikeudellista epävarmuutta käsitteiden
'julkinen viranomainen' ja 'sisäiset palvelut' 
suhteen ja tarvittaessa toteuttaa toimia 
näiden käsitteiden selventämiseksi siten, 
että toissijaisuusperiaate otetaan huomioon;

parhaista tavoista tarjota julkisia palveluja, 
myös päätökset niiden itsensä omistamien 
ja hallitsemien yritysten käyttämisestä niin, 
että valtio puuttuu asiaan vain yleisen 
edun ollessa kyseessä; uskoo, että ilman 
tarjouskilpailuvelvoitettakin yhteisöjen 
välinen yhteistyö palvelujen tarjoamisessa 
olisi hyväksyttävä oikeutetuksi tavaksi 
toimittaa sisäisiä palveluja ja että 
kansallista tasoa alemman tason 
toimijoiden olisi voitava antaa 
palveluntarjontaan liittyviä tehtäviä 
omistamilleen tai hallitsemilleen yrityksille 
edellyttäen, että nämä yritykset eivät 
kilpaile ulkoisilla markkinoilla; ehdottaa, 
että komission pitäisi arvioida, onko 
unionin tuomioistuimen antamien eri 
tuomioiden perusteella edelleen 
oikeudellista epävarmuutta käsitteiden
'julkinen viranomainen' ja 'sisäiset palvelut' 
suhteen ja tarvittaessa toteuttaa toimia 
näiden käsitteiden selventämiseksi siten, 
että toissijaisuusperiaate otetaan huomioon;

Or. ro

Tarkistus 17
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa paikallis- ja alueviranomaisten 
oikeuden tehdä demokraattisesti päätös 
parhaista tavoista tarjota julkisia palveluja, 
myös päätökset niiden itsensä omistamien 
ja hallitsemien yritysten käyttämisestä; 
uskoo, että ilman 
tarjouskilpailuvelvoitettakin yhteisöjen 
välinen yhteistyö palvelujen tarjoamisessa 
olisi hyväksyttävä oikeutetuksi tavaksi 
toimittaa sisäisiä palveluja ja että 
kansallista tasoa alemman tason 
toimijoiden olisi voitava antaa 

5. tunnustaa paikallis- ja alueviranomaisten 
oikeuden tehdä demokraattisesti päätös 
parhaista tavoista tarjota julkisia palveluja, 
myös päätökset niiden itsensä omistamien 
ja hallitsemien yritysten käyttämisestä; 
uskoo, että ilman 
tarjouskilpailuvelvoitettakin yhteisöjen 
välinen yhteistyö palvelujen tarjoamisessa 
olisi hyväksyttävä oikeutetuksi tavaksi 
toimittaa sisäisiä palveluja ja että 
kansallista tasoa alemman tason 
toimijoiden olisi voitava antaa 
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palveluntarjontaan liittyviä tehtäviä 
omistamilleen tai hallitsemilleen yrityksille 
edellyttäen, että nämä yritykset eivät 
kilpaile ulkoisilla markkinoilla; ehdottaa, 
että komission pitäisi arvioida, onko 
unionin tuomioistuimen antamien eri 
tuomioiden perusteella edelleen 
oikeudellista epävarmuutta käsitteiden 
'julkinen viranomainen' ja 'sisäiset palvelut' 
suhteen ja tarvittaessa toteuttaa toimia 
näiden käsitteiden selventämiseksi siten, 
että toissijaisuusperiaate otetaan huomioon;

palveluntarjontaan liittyviä tehtäviä 
omistamilleen tai hallitsemilleen yrityksille 
edellyttäen, että nämä yritykset eivät 
kilpaile ulkoisilla markkinoilla; ehdottaa, 
että komission pitäisi arvioida, onko 
unionin tuomioistuimen antamien eri 
tuomioiden perusteella edelleen 
oikeudellista epävarmuutta käsitteiden 
'julkinen viranomainen' ja 'sisäiset palvelut' 
suhteen ja tarvittaessa toteuttaa toimia 
näiden käsitteiden selventämiseksi siten, 
että toissijaisuusperiaate otetaan huomioon; 
vaatii, että sisäisyyden käsite määritetään 
erityisesti julkisen henkilölähiliikenteen 
yhteydessä;

Or. de

Tarkistus 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että julkisia hankintoja 
koskevia erilaisia komissiossa toteuttavia 
aloitteita on koordinoitava entistä 
paremmin, jotta ei vaaranneta 
johdonmukaisuutta julkisia hankintoja 
koskevan unionin direktiivin kanssa ja 
jotta toteuttaville tahoille ei aiheuteta 
oikeudellisia ongelmia; vaatii tässä 
yhteydessä entistä parempaa 
koordinointia Euroopan komissiossa sekä 
yhtenäistä edustusta verkossa ja selkeitä 
rakenteita alaa koskevan lainsäädännön 
avoimuuden parantamiseksi;

Or. de
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Tarkistus 19
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että pk-yrityksiä on 
kannustettava osallistumaan paikallisten 
ja alueellisten viranomaisten suorittamiin 
julkisiin hankintoihin mikä vastaa pk-
yrityksiä tukevia EU:n yleisiä tavoitteita; 
katsoo, että pk-yritysten osallistumisen 
tehostaminen voidaan taata 
asianmukaisella tietojen antamisella, 
kuulemisilla ja koulutuksella sekä 
käytännön tuella ja asianmukaisella 
sääntelykehyksellä;

Or. hu

Tarkistus 20
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. huomauttaa, että on vahvistettava 
hankintaviranomaisten maksukuria 
alueellisen ja paikallisen tason julkisten 
hankintojen yhteydessä erityisesti, koska 
tehdyn työn maksamatta jättäminen 
johtaa usein pk-yritysten vararikkoon ja 
selvitystilaan niiden varojen puutteen 
vuoksi;

Or. hu
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Tarkistus 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota selventämään 
vastaavia julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja tarkistamaan oikeudellista 
kehystä, jottei vaaranneta 
paikallisviranomaisten valtuuksia ja 
oikeutta päättää, millä tavoin ne haluavat 
kehittää aluettaan.

6. kehottaa komissiota tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin, Eurooppa-
neuvoston sekä alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten kanssa määrittämään 
vastaavat julkisia hankintoja koskevat 
säännöt niin selviksi, että 
hankintaviranomaiset voivat käytännössä 
luokitella selvästi tarjousmenettelyn 
alaiset julkiset rakennussopimukset sekä 
rakennusluvat niin, että erotetaan selvästi 
muut kuin tarjousmenettelyn alaiset 
hankkeet kaupunkirakentamisen ja 
kaupunkirakentamiseen liittyvän 
kehityksen alalla.

Or. de

Tarkistus 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että on vaikea erottaa julkisia 
rakennusurakoita koskevia sopimuksia 
julkisten viranomaisten 
kaupunkisuunnittelutoimista ja yhtyy 
niihin huoliin, joita monet 
paikallisviranomaiset ovat tuoneet julki 
vastauksena unionin tuomioistuimen
tuomioiden tulkintaan kaupunkikehityksen 
alalla; uskoo vakaasti, että toiminnallisesti 
ja oikeudellisesti tiukka julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltaminen saattaisi 
estää kaupunkikehitystä; kehottaa 

6. yhtyy niihin huoliin, joita monet 
paikallisviranomaiset ovat tuoneet julki 
vastauksena unionin tuomioistuimen
tuomioiden tulkintaan kaupunkikehityksen 
alalla; uskoo vakaasti, että toiminnallisesti 
ja oikeudellisesti tiukka julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltaminen saattaisi 
estää kaupunkikehitystä; kehottaa 
komissiota selventämään vastaavia julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä niin, että 
edistetään julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä maasopimuksia ilman tarpeetonta 
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komissiota selventämään vastaavia julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä ja
tarkistamaan oikeudellista kehystä, jottei 
vaaranneta paikallisviranomaisten 
valtuuksia ja oikeutta päättää, millä tavoin 
ne haluavat kehittää aluettaan.

vaatimusta tarjouksen myöntämisestä ja 
vaarantamatta paikallisviranomaisten 
valtuuksia ja oikeutta päättää, millä tavoin 
ne haluavat kehittää aluettaan; odottaa 
hyvin kiinnostuneena yhteisöjen 
tuomioistuimen päätöstä asiassa C-
451/08; yhtyy yhteisöjen tuomioistuimen 
julkisasiamiehen 17. marraskuuta 2009 
asiasta C-451/08 antamaan lausuntoon, 
jonka mukaan "direktiivin laajat ja 
kunnianhimoiset päämäärät, jotka on 
otettava huomioon sen tulkinnassa, eivät 
saa kuitenkaan antaa aihetta katsoa, että 
kyseisen lainsäädännön soveltamisalaa 
voitaisiin laajentaa rajattomasti sen 
tavoitteen perusteella" (35 kohta); 
muutoin vaarana on, "että direktiivin 
säännösten soveltamisalaan kuuluu 
kaikki kaupunkisuunnittelutoiminta", 
koska "toimenpiteillä, jotka koskevat 
mahdollisuuksia toteuttaa 
rakennusurakoita, muutetaan 
huomattavastikin niiden maa-alueiden 
arvoa, joihin ne liittyvät";

Or. en


