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Muudatusettepanek1
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et riigihanketegevusel on 
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige majanduskasvule ja 
uuendustegevusele, mis on 
ühtekuuluvuspoliitika üldised eesmärgid;

1. on arvamusel, et läbipaistval ja 
usaldusväärsel riigihanketegevusel on eriti
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige majanduskasvule ja 
uuendustegevusele; kutsub komisjoni üles 
uurima, kas teatavate lepingute ja 
valdkondade suhtes võib kohaldada 
majanduslikult soodsaima pakkumise 
kriteeriumi, kuna odavaim hind ei ole 
optimaalne selliste poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks nagu uuendustegevuse 
edendamine ja vahendite tõhus 
kasutamine;

Or. lt

Muudatusettepanek 2
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et riigihanketegevusel on 
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige majanduskasvule ja 
uuendustegevusele, mis on 
ühtekuuluvuspoliitika üldised eesmärgid;

1. on arvamusel, et läbipaistval ja 
usaldusväärsel riigihanketegevusel on eriti
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige majanduskasvule ja 
uuendustegevusele; kutsub komisjoni üles 
uurima, kas teatavate lepingute ja 
valdkondade suhtes võib kohaldada 
majanduslikult soodsaima pakkumise 
kriteeriumi, kuna odavaim hind ei ole 
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optimaalne selliste poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks nagu uuendustegevuse 
edendamine ja vahendite tõhus 
kasutamine;

Or. lt

Muudatusettepanek 3
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et riigihanketegevusel on 
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige majanduskasvule ja 
uuendustegevusele, mis on 
ühtekuuluvuspoliitika üldised eesmärgid;

1. on arvamusel, et riigihanketegevusel on 
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige jätkusuutlikule
majanduskasvule ja uuendustegevusele, 
mis on ühtekuuluvuspoliitika üldised 
eesmärgid; juhib tähelepanu sellele, et 
riigihangete puhul ei tohiks järgida 
odavaima hinna põhimõtet, vaid arvesse 
tuleks võtta jätkusuutlikku ja 
majanduslikult soodsaimat pakkumist, 
sealhulgas olelusringi seisukohalt;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et riigihanketegevusel on 
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige majanduskasvule ja 

1. on arvamusel, et riigihanketegevusel on 
oluline osa avaliku sektori kulutuste 
tõhususe ja mõju seisukohalt, mida 
avaldavad riiklikud investeeringud 
majandusele, eelkõige jätkusuutlikule
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uuendustegevusele, mis on 
ühtekuuluvuspoliitika üldised eesmärgid;

majanduskasvule ja uuendustegevusele, 
mis on ühtekuuluvuspoliitika üldised 
eesmärgid; juhib tähelepanu sellele, et 
riigihangete puhul ei tohiks järgida 
odavaima hinna põhimõtet, vaid arvesse 
tuleks võtta jätkusuutlikku ja 
majanduslikult soodsaimat pakkumist, 
sealhulgas olelusringi seisukohalt;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub komisjoni üles esitama 
liikmesriikidele ettepaneku ühtse ja 
standardse mudeli kasutuselevõtmise 
kohta, et ühtlustada riigihangete 
õiguslikku raamistikku; 

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et arvestades riiklike 
investeeringute järkjärgulist 
detsentraliseerimist ja asjaolu, et kaks 
kolmandikku investeeringutest tehakse riigi 
tasandist allapoole jäävatel 
valitsemistasanditel, tuleks kohalikele ja 
piirkondlikele hankijatele anda juhtroll 
ELi riigihanke-eeskirjade läbivaatamisel, 
sest see protsess peaks andma neile 

2. on seisukohal, et arvestades riiklike 
investeeringute järkjärgulist 
detsentraliseerimist ja asjaolu, et kaks 
kolmandikku investeeringutest tehakse riigi 
tasandist allapoole jäävatel 
valitsemistasanditel, tuleks ELi riigihanke-
eeskirjade läbivaatamisel erilist rõhku 
panna kohalikele ja piirkondlikele 
hankijatele, sest see protsess peaks andma 



PE466.987v01-00 6/27 AM\868916ET.doc

ET

suurema vabaduse hankida seda, mida nad 
peavad oma vajadustele vastavaks;

neile suurema vabaduse hankida seda, 
mida nad peavad oma vajadustele 
vastavaks;

Or. de

Muudatusettepanek 7
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et arvestades riiklike 
investeeringute järkjärgulist 
detsentraliseerimist ja asjaolu, et kaks 
kolmandikku investeeringutest tehakse riigi 
tasandist allapoole jäävatel 
valitsemistasanditel, tuleks kohalikele ja 
piirkondlikele hankijatele anda juhtroll ELi 
riigihanke-eeskirjade läbivaatamisel, sest 
see protsess peaks andma neile suurema 
vabaduse hankida seda, mida nad peavad 
oma vajadustele vastavaks;

2. on seisukohal, et arvestades riiklike 
investeeringute järkjärgulist 
detsentraliseerimist ja asjaolu, et kaks 
kolmandikku investeeringutest tehakse riigi 
tasandist allapoole jäävatel 
valitsemistasanditel, tuleks kohalikele ja 
piirkondlikele hankijatele anda juhtroll ELi 
riigihanke-eeskirjade läbivaatamisel, sest 
see protsess peaks andma neile suurema 
vabaduse ja paindlikkuse hankida seda, 
mida nad peavad oma vajadustele 
vastavaks;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et väiksemate kohalike 
ja piirkondlike hankijate sõlmitavate 
suhteliselt väikese mahuga lepingute 
puhul aitaks lihtsustatud 
menetlusraamistik vähendada 
halduskoormust juhtudel, kus see oleks 
ebaproportsionaalne; tuletab siiski 
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meelde, et selline lihtsustatud 
menetlusraamistik ei tohi kahjustada 
vajalikku läbipaistvust ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste asutusi kui 
hankijaid peab toetama, et vältida ELi 
vahendite kadu viivituste tõttu ning 
suurendada struktuurifondide vahendite 
kasutamise määra; on seisukohal, et kui 
seda teostada nõuetekohaselt, võib see 
ergutada kohalikke ja piirkondlikke 
hankijaid kasutama kiirendatud 
hankemenetlusi, mis aitaks ära hoida 
projektide, eelkõige riiklike suurprojektide 
ohtu seadmise; 

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab kohaliku, piirkondliku ja 
riikliku tasandi esindajatele, ametnikele ja 
ekspertidele laiemat juurdepääsu selgele 
teabele ELi riigihanke-eeskirjade kohta 
ning nimetatud osalejate tihedat 
koostööd; 
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. tuletab meelde, et VKEdel on tohutu 
potentsiaal töökohtade loomise, 
majanduskasvu ja uuendustegevuse 
seisukohalt ning nõuab seepärast 
täiendavaid meetmeid, et edendada 
VKEde osalemist riigihangetes;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab väga oluliseks võimaluste loomist 
piiriülese koostöö tihendamiseks 
riigihangete valdkonnas, et suurendada 
kulutõhusust ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest rahastatavate programmide 
elluviimisel;

3. peab väga oluliseks võimaluste loomist 
piiriülese koostöö tihendamiseks 
riigihangete valdkonnas, et suurendada 
kulutõhusust ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest rahastatavate programmide 
elluviimisel; on seisukohal, et piiriüleste 
riigihangete puhul tuleb tingimata 
täpsustada intellektuaalomandi õigusi 
käsitlevaid aspekte; 

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Vasilica Viorica Dăncilă
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab väga oluliseks võimaluste loomist 
piiriülese koostöö tihendamiseks 
riigihangete valdkonnas, et suurendada 
kulutõhusust ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest rahastatavate programmide 
elluviimisel;

3. peab väga oluliseks võimaluste loomist 
piiriülese koostöö tihendamiseks 
riigihangete valdkonnas, et tagada 
VKEdele asjakohane juurdepääs 
piiriülestele menetlustele ja säilitada 
tööhõive tase ning suurendada 
kulutõhusust ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest rahastatavate programmide 
elluviimisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab väga oluliseks võimaluste loomist 
piiriülese koostöö tihendamiseks 
riigihangete valdkonnas, et suurendada 
kulutõhusust ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest rahastatavate programmide 
elluviimisel;

3. peab väga oluliseks võimaluste loomist 
piiriülese koostöö tihendamiseks 
riigihangete valdkonnas, et suurendada
näiteks kulutõhusust ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest rahastatavate programmide 
elluviimisel;

Or. de

Muudatusettepanek 15
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub haldusasutusi üles 
korraldama hankemenetlusi käsitlevaid 
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nähtavamaid teavitamiskampaaniaid ja 
nõuab ettepanekute esitamist, et meelitada 
osalema rohkem võimalikke kasusaajaid, 
rõhutades tulevaste projektide puhul 
kaasrahastamise võimalusi; rõhutab, et 
selleks tuleb tehnilise toe pakkumiseks 
eraldada piisavalt vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kuigi kulude vähendamise, 
õiguskindluse ja riigihanke-eeskirjade 
lihtsustamise vajadus on oluline, tuleb 
seda hoolikalt kaaluda, arvestades 
võimalike muudatuste mõju kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele ja VKEdele, 
ning see mõju tuleks selgelt kindlaks 
määrata ja seda tuleks hinnata juba 
algetapis;

4. märgib, et menetluste läbivaatamine 
peab vastama kulude vähendamise, 
õiguskindluse ja riigihanke-eeskirjade 
lihtsustamise nõuetele, ning nimetatud 
protsessi ja sellega samaaegselt toimuva 
ühtlustamise aluseks peab olema hinnang 
selle kohta, millist mõju avaldavad 
võimalikud muudatused kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele ja VKEdele;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kuigi kulude vähendamise, 
õiguskindluse ja riigihanke-eeskirjade 
lihtsustamise vajadus on oluline, tuleb seda 
hoolikalt kaaluda, arvestades võimalike 
muudatuste mõju kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele ja VKEdele, 

4. on seisukohal, et riigihanget 
reguleerivate ELi õigusaktide täiustamise 
eesmärk peab olema samas ka 
hankemenetluste lihtsustamine ja nende 
muutmine majanduslikult efektiivsemaks 
ning VKEsid ja investeerimist 
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ning see mõju tuleks selgelt kindlaks 
määrata ja seda tuleks hinnata juba 
algetapis;

soodustavaks; märgib seetõttu, et kuigi 
kulude vähendamise, õiguskindluse ja 
riigihanke-eeskirjade lihtsustamise vajadus 
on oluline, tuleb seda hoolikalt kaaluda, 
arvestades võimalike muudatuste mõju 
kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele 
ja VKEdele, ning see mõju tuleks selgelt 
kindlaks määrata ja seda tuleks hinnata 
juba algetapis;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kuigi kulude vähendamise, 
õiguskindluse ja riigihanke-eeskirjade 
lihtsustamise vajadus on oluline, tuleb seda 
hoolikalt kaaluda, arvestades võimalike 
muudatuste mõju kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele ja VKEdele, 
ning see mõju tuleks selgelt kindlaks 
määrata ja seda tuleks hinnata juba 
algetapis;

4. märgib, et kuigi kulude vähendamise, 
õiguskindluse ja riigihanke-eeskirjade 
lihtsustamise vajadus on oluline, tuleb seda 
hoolikalt kaaluda, arvestades võimalike 
muudatuste mõju kohalikele ja 
piirkondlikele omavalitsustele ja VKEdele, 
ning see mõju tuleks selgelt kindlaks 
määrata ja seda tuleks hinnata juba 
algetapis, et pädevatele asutustele ei 
langeks liiga suur koormus;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
korraldama piirkondlikele ja kohalikele 
omavalitsustele ning VKEdele suunatud 
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koolitusi, konsultatsioone ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid, ning kaasama ka 
teisi sidusrühmi, et tagada teadlik 
riigihangetes osalemine ja vähendada 
vigade esinemist;

Or. lt

Muudatusettepanek 20
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
korraldama piirkondlikele ja kohalikele 
omavalitsustele ning VKEdele suunatud 
koolitusi, konsultatsioone ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid, ning kaasama ka 
teisi sidusrühmi, et tagada teadlik 
riigihangetes osalemine ja vähendada 
vigade esinemist;

Or. lt

Muudatusettepanek 21
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles edendama 
piiratud kehtivusega hankepassi 
usaldusväärse elektroonilise 
registreerimise süsteemi 
kasutuselevõtmist, kuna see aitaks 
vähendada VKEde halduskoormust seoses 
hankemenetlustega;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegema suuremaid pingutusi selleks, et 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
hankijad omandaksid vajalikud 
ekspertteadmised uuendustegevust 
soodustavate riigihangete korraldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et menetluskulude 
vähendamiseks tuleb riigihanget 
reguleerivad ELi õigusaktid 
paindlikumalt sõnastada, et tagada 
suurem tõhusus ja ökonoomsus ning 
hankijate suurem tegutsemisvabadus; 

Or. de

Muudatusettepanek 24
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et tuleks toetada 
VKEde osalemist kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste riigihangetes, et kasutada 
riigihangetes optimaalselt ära VKEde 
majanduslik ja innovatiivne potentsiaal;
on seisukohal, et oleks soovitav 
parandada VKEde hangetes osalemise 
tingimusi ja tagada neile võrdsed 
võimalused eelkõige valiku tegemise 
etapis, sest need on osutunud VKEde 
suurimateks takistusteks riigihangetes 
osalemisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et avaliku ja erasektori 
partnerlused on otsustava tähtsusega 
selleks, et Euroopa Liit saaks 
konkreetsetesse valdkondadesse teha 
vajalikke investeeringuid; kutsub 
komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid, 
et kõrvaldada olemasolevad takistused 
ning luua riigihanget ja struktuurifonde 
käsitlevate eeskirjade alusel ühtne 
raamistik avaliku ja erasektori 
partnerluste kasutamiseks; soovitab 
liikmesriikidel muuta oma õigusaktid 
paindlikumaks ja tagada õigusaktide 
ühtsus, et tõhustada avaliku ja erasektori 
partnerlusi; 

Or. ro
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Muudatusettepanek 26
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. täheldab, et riigihanke-eeskirjad on 
eelkõige väikestele kohalikele 
omavalitsustele ning VKEdele väga 
keerulised ning kutsub seetõttu komisjoni 
üles uurima, kas väikeste hankijate suhtes 
saaks kohaldada lihtsustatud hanke-
eeskirju; 

Or. de

Muudatusettepanek 27
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest;

5. palub komisjonil võtta arvesse
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud
tõsiseid riigihanke-eeskirjade rikkumisi
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest ning tulenevad 
sellest, et riigihankemenetlused on väga 
keerulised ja puudub ühtsus 
riigihankemenetluste ning 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi 
kasutamist käsitlevate menetluste 
rakendamisel;

Or. it
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Muudatusettepanek 28
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest;

5. väljendab sügavat kahetsust
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumiste üle
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest; kutsub komisjoni 
üles tegelema tõhusalt nimetatud 
rikkumistega koostöös asjaomase 
liikmesriigi ning piirkondlike ja kohalike 
omavalitsustega;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest;

5. palub komisjonil uurida kontrollikoja 
poolt korduvalt täheldatud tõsiseid
riigihanke-eeskirjade rikkumisi Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel ning tegeleda 
tõhusalt nende rikkumistega, sest 
kontrollikoja 2009. aasta aruande kohaselt 
moodustavad need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest ning need 
tulenevad sageli sellest, et ELi eeskirju ei 
rakendata nõuetekohaselt siseriiklikus 
õiguses; pooldab seetõttu komisjoni 
meetmeid koostöö arendamiseks 
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liikmesriikide ning piirkondlike ja 
kohalike omavalitsustega riigihanke-
eeskirjade läbivaatamisel, et eeskirju 
lihtsustada ning vähendada seeläbi vigade 
esinemise ohtu ja tagada 
struktuurifondide vahendite tõhusam 
kasutamine;

Or. lt

Muudatusettepanek 30
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest;

5. palub komisjonil uurida kontrollikoja 
poolt korduvalt täheldatud tõsiseid
riigihanke-eeskirjade rikkumisi Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel ning tegeleda 
tõhusalt nende rikkumistega, sest 
kontrollikoja 2009. aasta aruande kohaselt 
moodustavad need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest ning need 
tulenevad sageli sellest, et ELi eeskirju ei 
rakendata nõuetekohaselt siseriiklikus 
õiguses; pooldab seetõttu komisjoni 
meetmeid koostöö arendamiseks 
liikmesriikide ning piirkondlike ja 
kohalike omavalitsustega riigihanke-
eeskirjade läbivaatamisel, et eeskirju 
lihtsustada ning vähendada seeläbi vigade 
esinemise ohtu ja tagada 
struktuurifondide vahendite tõhusam 
kasutamine;

Or. lt

Muudatusettepanek 31
Petru Constantin Luhan
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Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt 
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega 
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest;

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt 
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega 
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest; soovitab 
liikmesriikidel näha tehnilise toe 
rakenduskavade raames ette koolitusi või 
kogemuste vahetust riigihanke 
valdkonnas; 

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt 
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega 
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest;

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt 
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega 
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest; rõhutab, et 
direktiive tuleb õiguslikult täpsustada, et 
vältida edasisi rikkumisi riigihanke-
eeskirjade kohaldamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt 
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega 
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest;

5. palub komisjonil tegeleda tõhusalt 
kontrollikoja poolt korduvalt täheldatud 
tõsiste riigihanke-eeskirjade rikkumistega 
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
projektide elluviimisel, sest kontrollikoja 
2009. aasta aruande kohaselt moodustavad 
need rikkumised 43% kõigist 
mõõdetavatest vigadest; rõhutab, et 
direktiive tuleb õiguslikult täpsustada, et 
vältida edasisi rikkumisi riigihanke-
eeskirjade kohaldamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et Euroopas on 
kasutamata tohutu potentsiaal 
uuendustegevuse edendamiseks 
riigihangete kaudu ning kutsub komisjoni 
üles töötama välja paindlik strateegia, et 
hankijad saaks kasutada uuendustegevust 
soodustavaid hankemenetlusi, millega 
ettevõtteid ergutataks töötama välja uusi 
kõrgetasemelisi lahendusi;

Or. ro
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Muudatusettepanek 35
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles kasutama 
eeskätt elektroonilisi hankemenetlusi, et 
tagada menetluste läbipaistvus;

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on seisukohal, et ökoloogiliselt 
vastutustundlikud riigihanked on 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
jaoks suur probleem ning seetõttu on vaja 
ELi institutsioonide tehnilist tuge, 
kogemuste ja heade tavade vahetust ning 
veebisaiti, mis käsitleb nimetatud aspekte 
ja on töötatud välja konkreetselt kohaliku 
ja piirkondliku tasandi riigihangete jaoks; 

Or. ro

Muudatusettepanek 37
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 

6. on seisukohal, et ELi riigihanke-
eeskirjade täpsem sõnastamine muudaks 
eeskirjad keerulisemaks, vähem tõhusaks 
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poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel.

ja vähem läbipaistvaks ning palub 
komisjonil seetõttu lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt; on sellegipoolest seisukohal, et 
Euroopa Kohtu poolt täpsustatud 
konkurentsi ja riigihanget käsitlevate ELi 
õigusaktide sätted moodustavad piisava 
raamistiku ELi piirmääradest allapoole 
jäävate riigihangete valdkonnas ning 
tuleb tagasi lükata täiendavad eeskirjad, 
mis ei kuulu või kuuluvad vaid osaliselt 
hankedirektiivide reguleerimisalasse;

Or. de

Muudatusettepanek 38
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel.

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel; on seisukohal, et riigihangete 
valdkonnas tuleb saavutada tasakaal 
menetluste lihtsustamise soovi ning 
vajaduse vahel tagada õiglane konkurents 
ja saavutada optimaalsed tulemused;

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel.

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel, eelkõige andes täiendavaid 
juhendeid hankijatele, et aidata neil 
hinnata, kas mõningatel juhtudel on 
olemas teatav piiriülene huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Peter Simon

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel.

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel; on seisukohal, et tuleks tõsta 
avalikke teenuseid ja tarneid käsitlevate 
lepingute piirmäärasid;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel.

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel ja avaliku sektori omavahelise 
koostöö puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel.

6. palub komisjonil lihtsustada 
menetlusraamistikku tervikuna, vältides 
erandite ja möönduste tegemist hankijate 
poolt, ning täpsustada hankijate osutatud 
ebaselgeid aspekte direktiivide 
piirmääradest allapoole jäävate lepingute 
sõlmimisel ja avaliku sektori omavahelise 
koostöö puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et riigihanget 
käsitlevates ELi direktiivides sätestatud 
nõudmised menetluse läbipaistvuse kohta, 
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mis peavad tagama kõikide pakkujate 
võrdse kohtlemise, ei ole piisavad, et 
vähendada nõuetekohaselt selliste 
ebaausate äritavade esinemise ohtu nagu 
huvide konflikt, onupojapoliitika või 
korruptsioon; kutsub komisjoni üles 
uurima võimalust lisada 
hankemenetlustesse rangemaid meetmeid 
korruptsiooni vastu võitlemiseks ning 
hindama samas võimalikku negatiivset 
mõju, mida menetluste lihtsustamise ja 
halduskoormuse vähendamise üldise 
eesmärgi poole püüdlemine võib avaldada 
hankijatele ja ettevõtetele;

Or. lt

Muudatusettepanek 44
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et riigihanget 
käsitlevates ELi direktiivides sätestatud 
nõudmised menetluse läbipaistvuse kohta, 
mis peavad tagama kõikide pakkujate 
võrdse kohtlemise, ei ole piisavad, et 
vähendada nõuetekohaselt selliste 
ebaausate äritavade esinemise ohtu nagu 
huvide konflikt, onupojapoliitika või 
korruptsioon; kutsub komisjoni üles 
uurima võimalust lisada 
hankemenetlustesse rangemaid meetmeid 
korruptsiooni vastu võitlemiseks ning 
hindama samas võimalikku negatiivset 
mõju, mida menetluste lihtsustamise ja 
halduskoormuse vähendamise üldise 
eesmärgi poole püüdlemine võib avaldada 
hankijatele ja ettevõtetele;

Or. lt
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Muudatusettepanek 45
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni üles töötama välja 
kommertskasutusele eelnevate hangete 
parimate tavade juhendi, sealhulgas 
käsiraamatu praktiliste näidetega selle 
kohta, kuidas hanke-eeskirjadega 
edendada uuendustegevust, et aidata 
väiksematel kohalikel ja piirkondlikel 
omavalitsustel protsessi mõista ja neile 
näidata, kuidas nad sellest kasu saavad. 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. täheldab, et piirmäärasid tuleb 
kiiremas korras tõsta, eelkõige tarneid ja 
teenuseid käsitlevate lepingute puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 47
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et vastupidiselt 
praegusele tavale ei tohiks hind olla 
kriteerium, mis mõjutab hanke objektiks 
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olevate teenuste kvaliteeti;

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. on arvamusel, et Euroopa 
piirkondade uuendustegevuse ja 
majanduskasvu seisukohalt on oluline 
panna rõhku e-riigihangetele, seejuures 
peab selline süsteem olema läbipaistev, 
väiksematele kohalikele ja piirkondlikele 
taotlejatele ühtse kontaktpunkti kaudu 
kergesti juurdepääsetav ning 
valikumenetluste tulemused tuleb 
avalikustada internetis.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. täheldab, et hankijad ei kasuta 
piisavalt konkurentidega peetava dialoogi 
ja dünaamiliste ostusüsteemide võimalusi 
nende keerukuse tõttu ning kutsub 
komisjoni seetõttu üles uurima, kuidas 
neid menetlusi kujundada nii, et neid 
praktikas rohkem kasutataks, ning 
kaaluma, kuidas dialoogimenetlust saaks 
kasutada väga keeruliste hangete kõrval 
ka tavaliste hankemenetluste korral.  
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Or. de

Muudatusettepanek 50
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. on seisukohal, et kehtivates 
hankedirektiivides on piisavalt võimalusi 
kehtestada hankelepingu sõlmimise etapis 
ökoloogilisi ja sotsiaalseid kriteeriume 
ning direktiivide uuestisõnastamine ei ole 
vajalik;

Or. de

Muudatusettepanek 51
Sabine Verheyen

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. pooldab kiirendatud menetluse üldist 
kasutuselevõtmist, kuna tähtaja 
lühendamise võimalus aitab 
hankemenetlust kiirendada ja muuta see 
tervikuna paindlikumaks.

Or. de


