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Tarkistus 1
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että julkisen hankinnan 
käytännöt ovat tärkeässä asemassa julkisen 
kulutuksen tehokkuudessa ja julkisten 
investointien vaikutuksessa talouteen, 
erityisesti kasvuun ja innovointiin, jotka 
ovat kaikki koheesiopolitiikkaa yhdistäviä 
tavoitteita;

1. katsoo, että julkisen hankinnan avoimet 
ja uskottavat käytännöt ovat erittäin 
tärkeässä asemassa julkisen kulutuksen 
tehokkuudessa ja julkisten investointien 
vaikutuksessa talouteen, erityisesti kasvuun 
ja innovointiin; pyytää komissiota 
tarkastelemaan, voidaanko tiettyihin 
sopimuksiin ja aloihin soveltaa 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen kriteeriä, koska alhaisin hinta 
ei ole optimaalinen kriteeri, kun otetaan 
huomioon innovaatioiden edistämisen ja 
varainkäytön tehokkuuden kaltaisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttaminen; 

Or. lt

Tarkistus 2
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että julkisen hankinnan 
käytännöt ovat tärkeässä asemassa julkisen 
kulutuksen tehokkuudessa ja julkisten 
investointien vaikutuksessa talouteen, 
erityisesti kasvuun ja innovointiin, jotka 
ovat kaikki koheesiopolitiikkaa yhdistäviä 
tavoitteita;

1. katsoo, että julkisen hankinnan avoimet 
ja uskottavat käytännöt ovat erittäin 
tärkeässä asemassa julkisen kulutuksen 
tehokkuudessa ja julkisten investointien 
vaikutuksessa talouteen, erityisesti kasvuun 
ja innovointiin; pyytää komissiota 
tarkastelemaan, voidaanko tiettyihin 
sopimuksiin ja aloihin soveltaa 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen kriteeriä, koska alhaisin hinta 
ei ole optimaalinen kriteeri, kun otetaan 
huomioon innovaatioiden edistämisen ja 
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varainkäytön tehokkuuden kaltaisten 
poliittisten tavoitteiden saavuttaminen; 

Or. lt

Tarkistus 3
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että julkisen hankinnan 
käytännöt ovat tärkeässä asemassa julkisen 
kulutuksen tehokkuudessa ja julkisten 
investointien vaikutuksessa talouteen, 
erityisesti kasvuun ja innovointiin, jotka 
ovat kaikki koheesiopolitiikkaa yhdistäviä 
tavoitteita;

1. katsoo, että julkisen hankinnan 
käytännöt ovat tärkeässä asemassa julkisen 
kulutuksen tehokkuudessa ja julkisten 
investointien vaikutuksessa talouteen, 
erityisesti kestävään kasvuun ja 
innovointiin, jotka ovat kaikki 
koheesiopolitiikkaa yhdistäviä tavoitteita;
korostaa, että julkisissa hankinnoissa ei 
pitäisi turvautua halvimpaan 
vaihtoehtoon, vaan olisi otettava 
huomioon sekä kestävä että 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, 
mukaan luettuina elinkaarikustannukset;

Or. en

Tarkistus 4
Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että julkisen hankinnan 
käytännöt ovat tärkeässä asemassa julkisen 
kulutuksen tehokkuudessa ja julkisten 
investointien vaikutuksessa talouteen, 
erityisesti kasvuun ja innovointiin, jotka 
ovat kaikki koheesiopolitiikkaa yhdistäviä 
tavoitteita;

1. katsoo, että julkisen hankinnan 
käytännöt ovat tärkeässä asemassa julkisen 
kulutuksen tehokkuudessa ja julkisten 
investointien vaikutuksessa talouteen, 
erityisesti kestävään kasvuun ja 
innovointiin, jotka ovat kaikki 
koheesiopolitiikkaa yhdistäviä tavoitteita;



AM\868916FI.doc 5/29 PE466.987v01-00

FI

korostaa, että julkisissa hankinnoissa ei 
pitäisi turvautua halvimpaan 
vaihtoehtoon, vaan olisi otettava 
huomioon sekä kestävä että 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, 
mukaan luettuina elinkaarikustannukset;

Or. en

Tarkistus 5
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota tekemään 
jäsenvaltioille ehdotuksen yhtenäisestä ja 
standardoidusta mallista, jotta julkisia 
hankintoja koskevien sopimusten 
oikeudellinen kehys voidaan 
yhdenmukaistaa;

Or. ro

Tarkistus 6
Peter Simon

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että julkisia investointeja 
hajautetaan asteittain ja että 
alueviranomaiset tekevät kaksi kolmasosaa 
julkisista investoinneista; katsoo siksi, että 
paikallisten ja alueellisten
hankintaviranomaisten olisi johdettava
julkisia hankintoja koskevien EU:n 
sääntöjen tarkistamista, sillä tämän 
prosessin on tarkoitus antaa niille 
enemmän vapautta tehdä tarpeisiinsa 

2. panee merkille, että julkisia investointeja 
hajautetaan asteittain ja että 
alueviranomaiset tekevät kaksi kolmasosaa 
julkisista investoinneista; katsoo siksi, että 
julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä 
tarkistettaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota paikallisiin ja alueellisiin 
hankintaviranomaisiin kohdistuviin 
vaikutuksiin, sillä tämän prosessin on 
tarkoitus antaa niille enemmän vapautta 
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asianmukaisiksi katsomiaan hankintoja; tehdä tarpeisiinsa asianmukaisiksi 
katsomiaan hankintoja;

Or. de

Tarkistus 7
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että julkisia investointeja 
hajautetaan asteittain ja että 
alueviranomaiset tekevät kaksi kolmasosaa 
julkisista investoinneista; katsoo siksi, että 
paikallisten ja alueellisten 
hankintaviranomaisten olisi johdettava 
julkisia hankintoja koskevien EU:n 
sääntöjen tarkistamista, sillä tämän 
prosessin on tarkoitus antaa niille 
enemmän vapautta tehdä tarpeisiinsa 
asianmukaisiksi katsomiaan hankintoja;

2. panee merkille, että julkisia investointeja 
hajautetaan asteittain ja että 
alueviranomaiset tekevät kaksi kolmasosaa 
julkisista investoinneista; katsoo siksi, että 
paikallisten ja alueellisten 
hankintaviranomaisten olisi johdettava 
julkisia hankintoja koskevien EU:n 
sääntöjen tarkistamista, sillä tämän 
prosessin on tarkoitus antaa niille 
enemmän vapautta ja joustavuutta tehdä 
tarpeisiinsa asianmukaisiksi katsomiaan 
hankintoja;

Or. de

Tarkistus 8
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että suhteellisen pieniin, 
pienempien alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa tehtäviin 
sopimuksiin olisi sovellettava 
yksinkertaistettuja menettelyjä, koska 
näin vähennettäisiin hallinnollista 
rasitusta juuri niillä aloilla, joilla nykyiset 
menettelyt saattavat olla suhteettomia; 
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muistuttaa kuitenkin, että menettelyjen 
yksinkertaistaminen ei saa vaarantaa 
avoimuutta eikä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita;

Or. en

Tarkistus 9
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että on tuettava alue- ja 
paikallisviranomaisia 
hankintaviranomaisina, jotta voidaan 
välttää yhteisön varojen haaskaaminen 
viivästymisten johdosta ja lisätä 
rakennerahastojen varojen käyttöastetta; 
katsoo, että täten voitaisiin huolellisesti 
menetellen päästä siihen, että alue- ja 
paikallistason hankintaviranomaiset 
soveltavat nopeutettua 
sopimuksentekomenettelyä, millä 
estettäisiin hankkeiden ja etenkin 
julkisten suurhankkeiden toteutuksen 
vaarantuminen;

Or. ro

Tarkistus 10
Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. edellyttää, että paikallisen, alueellisen 
ja kansallisen tason edustajille, 
virkamiehille ja asiantuntijoille annetaan 
laveammin selkeitä tietoja julkisia 
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hankintoja koskevista EU-säännöksistä ja 
että nämä kaikki toimijat tekevät tiivistä 
yhteistyötä; 

Or. en

Tarkistus 11
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa, että pk-yrityksillä on 
valtavasti potentiaalia työpaikkojen 
luomisen, kasvun ja innovoinnin suhteen, 
ja edellyttää siksi lisätoimien 
käynnistämistä, jotta voidaan edistää pk-
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin; 

Or. en

Tarkistus 12
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
kehittää välineitä, joilla lisätään 
rajatylittävää yhteistyötä julkisissa 
hankinnoissa, jotta voidaan parantaa 
varojen käytön tehokkuutta 
koheesiopolitiikan välineillä rahoitettujen 
ohjelmien täytäntöönpanossa;

3. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
kehittää välineitä, joilla lisätään 
rajatylittävää yhteistyötä julkisissa 
hankinnoissa, jotta voidaan parantaa 
varojen käytön tehokkuutta 
koheesiopolitiikan välineillä rahoitettujen 
ohjelmien täytäntöönpanossa; katsoo, että 
julkisia hankintoja koskevien 
rajatylittävien sopimusten tekemisen 
yhteydessä tarvitaan selvennystä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suhteen;
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Or. ro

Tarkistus 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
kehittää välineitä, joilla lisätään 
rajatylittävää yhteistyötä julkisissa 
hankinnoissa, jotta voidaan parantaa 
varojen käytön tehokkuutta 
koheesiopolitiikan välineillä rahoitettujen 
ohjelmien täytäntöönpanossa;

3. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
kehittää välineitä, joilla lisätään 
rajatylittävää yhteistyötä julkisissa 
hankinnoissa, ja taata tällöin pk-yrityksille 
mahdollisuus rajatylittäviin menettelyihin, 
jotka soveltuvat työllisyysasteen ennallaan 
pitämiseen, jotta voidaan parantaa varojen 
käytön tehokkuutta koheesiopolitiikan 
välineillä rahoitettujen ohjelmien 
täytäntöönpanossa;

Or. ro

Tarkistus 14
Peter Simon

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
kehittää välineitä, joilla lisätään 
rajatylittävää yhteistyötä julkisissa 
hankinnoissa, jotta voidaan parantaa 
varojen käytön tehokkuutta 
koheesiopolitiikan välineillä rahoitettujen 
ohjelmien täytäntöönpanossa;

3. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
kehittää välineitä, joilla lisätään 
rajatylittävää yhteistyötä julkisissa 
hankinnoissa, jotta voidaan esimerkiksi 
parantaa varojen käytön tehokkuutta 
koheesiopolitiikan välineillä rahoitettujen 
ohjelmien täytäntöönpanossa;

Or. de

Tarkistus 15
Karima Delli
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää hallintoviranomaisia 
järjestämään näkyvämpiä 
viestintäkampanjoja tarjouspyynnöistä, 
jotta kyetään houkuttelemaan mahdollisia 
edunsaajia ja tiedottamaan tulevien 
hankkeiden 
yhteisrahoitusmahdollisuuksista; 
edellyttää tätä varten riittävää teknistä 
tukea;

Or. en

Tarkistus 16
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että vaikka julkisia 
hankintoja koskevissa säännöissä 
tarvitaan kustannusten vähennyksiä, 
oikeusvarmuutta ja yksinkertaistamista, 
niitä on verrattava huolella kaikkiin 
vaikutuksiin, joita muutokset voivat 
aiheuttaa paikallisille ja alueellisille 
viranomaisille sekä pk-yrityksille, ja 
katsoo, että nämä vaikutukset olisi 
määritettävä ja niitä olisi arvioitava 
selkeästi alusta alkaen;

4. panee merkille, että menettelyjen 
tarkastamista koskevissa vaatimuksissa on 
otettava huomioon kustannusten 
vähennykset, oikeusvarmuus ja 
yksinkertaistaminen, mutta 
arviointiperusteena on käytettävä myös –
samanaikaisesti toteutettavan 
yhdenmukaistamisen ohella –
vaikutuksia, joita muutoksista aiheutuu 
paikallisille ja alueellisille viranomaisille 
sekä pk-yrityksille;

Or. it

Tarkistus 17
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että vaikka julkisia 
hankintoja koskevissa säännöissä tarvitaan 
kustannusten vähennyksiä, 
oikeusvarmuutta ja yksinkertaistamista, 
niitä on verrattava huolella kaikkiin
vaikutuksiin, joita muutokset voivat 
aiheuttaa paikallisille ja alueellisille 
viranomaisille sekä pk-yrityksille, ja 
katsoo, että nämä vaikutukset olisi 
määritettävä ja niitä olisi arvioitava 
selkeästi alusta alkaen;

4. katsoo, että julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen kehittämisessä on 
pyrittävä julkisia hankintoja koskevien 
menettelyjen yksinkertaistamiseen ja 
kustannusten alentamiseen samalla kun 
kyseisistä menettelyistä tehdään 
houkuttelevampia keskisuurten yritysten 
ja investointien kannalta, ja panee siksi
merkille, että vaikka julkisia hankintoja 
koskevissa säännöissä tarvitaan 
kustannusten vähennyksiä, 
oikeusvarmuutta ja yksinkertaistamista, 
niitä on verrattava huolella kaikkiin 
vaikutuksiin, joita muutokset voivat 
aiheuttaa paikallisille ja alueellisille 
viranomaisille sekä pk-yrityksille, ja 
katsoo, että nämä vaikutukset olisi 
määritettävä ja niitä olisi arvioitava 
selkeästi alusta alkaen;

Or. de

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että vaikka julkisia 
hankintoja koskevissa säännöissä tarvitaan 
kustannusten vähennyksiä, 
oikeusvarmuutta ja yksinkertaistamista, 
niitä on verrattava huolella kaikkiin 
vaikutuksiin, joita muutokset voivat 
aiheuttaa paikallisille ja alueellisille 
viranomaisille sekä pk-yrityksille, ja 
katsoo, että nämä vaikutukset olisi 
määritettävä ja niitä olisi arvioitava 
selkeästi alusta alkaen;

4. panee merkille, että vaikka julkisia 
hankintoja koskevissa säännöissä tarvitaan 
kustannusten vähennyksiä, 
oikeusvarmuutta ja yksinkertaistamista, 
niitä on verrattava huolella kaikkiin 
vaikutuksiin, joita muutokset voivat 
aiheuttaa paikallisille ja alueellisille 
viranomaisille sekä pk-yrityksille, ja 
katsoo, että nämä vaikutukset olisi 
määritettävä ja niitä olisi arvioitava 
selkeästi alusta alkaen, jotta 
toimivaltaisille viranomaisille ei 
aiheutuisi liiallista rasitusta;
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Or. fr

Tarkistus 19
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
järjestämään alue- ja 
paikallisviranomaisille ja pk-yrityksille 
suunnattuja koulutus- ja 
kuulemistilaisuuksia ja 
valistuskampanjoita ja ottamaan muutkin 
sidosryhmät mukaan, jotta voidaan taata 
asioista perillä olevien osallistuminen 
julkisiin hankintoihin ja vähentää 
virheiden määrää; 

Or. lt

Tarkistus 20
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
järjestämään alue- ja 
paikallisviranomaisille ja pk-yrityksille 
suunnattuja koulutus- ja 
kuulemistilaisuuksia ja 
valistuskampanjoita ja ottamaan muutkin 
sidosryhmät mukaan, jotta voidaan taata 
asioista perillä olevien osallistuminen 
julkisiin hankintoihin ja vähentää 
virheiden määrää; 

Or. lt
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Tarkistus 21
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota edistämään 
julkisia hankintoja koskevan luotettavan 
sähköisen rekisteröintijärjestelmän eli 
tietyn aikaa voimassa olevan "passin" 
käyttöön ottamista, millä voitaisiin 
vähentää pk-yritysten hallinnollista 
rasitusta julkisia hankintoja koskevissa 
menettelyissä;

Or. en

Tarkistus 22
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vauhdittamaan toimia, jotta alue- ja 
paikallisviranomaisten 
hankintayksiköiden asiantuntemusta 
voidaan kehittää innovatiivisen 
hankintamenettelyn toteuttamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 23
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että menettelykustannusten 
alentaminen edellyttää julkisia hankintoja 
koskevien EU-säännösten tiukkojen 
muotovaatimusten supistamista 
tehokkuuden ja taloudellisuuden 
parantamiseksi sekä 
hankintaviranomaisten liikkumavaran 
lisäämiseksi; 

Or. de

Tarkistus 24
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että olisi edistettävä pk-
yritysten osallistumista alue- ja 
paikallisviranomaisten järjestämiin 
julkisia hankintoja koskeviin 
tarjouspyyntöihin, jotta julkisten 
hankintojen yhteydessä voidaan 
hyödyntää optimaalisesti pk-yritysten 
taloudellista ja innovatiivista potentiaalia; 
katsoo, että julkisia hankintoja koskevia 
osallistumisehtoja ja yhdenvertaisten 
lähtökohtien varmistamista olisi 
parannettava etenkin valintavaiheessa, 
sillä nämä tekijät ovat osoittautuneet 
suurimmaksi esteeksi sille, että pk-
yritykset osallistuvat julkisten hankintojen 
tekemiseen; 

Or. ro

Tarkistus 25
Petru Constantin Luhan
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Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ratkaisevina sen 
kannalta, että Euroopan unioni voi tehdä 
tarvittavia investointeja erityisille aloille; 
kehottaa komissiota toteuttamaan 
tarvittavia toimenpiteitä nykyisten 
esteiden poistamiseksi ja luomaan julkisia 
hankintoja ja rakennerahastoja koskevien 
säännösten avulla asianmukaiset puitteet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia varten; suosittelee 
jäsenvaltioille säännösten 
joustavoittamista ja niiden 
johdonmukaisuuden takaamista, jotta 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet voivat toteutua 
tehokkaammin;

Or. ro

Tarkistus 26
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekemiseen 
sovellettavat säännöt ovat etenkin pienten 
kuntien ja pk-yritysten kannalta erittäin 
monimutkaisia, ja kehottaa siksi 
komissiota tarkastelemaan, voitaisiinko 
pienempiä hankintayksikköjä varten 
soveltaa yksinkertaistettuja menettelyjä;

Or. de
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Tarkistus 27
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin 
vakaviin puutteisiin, joita 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
jatkuvasti Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston hankkeiden 
täytäntöönpanossa ja jotka muodostavat 
43 prosenttia kaikista kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevista virheistä 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009;

5. pyytää komissiota ottamaan huomioon 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamista koskevat vakavat puutteet,
joita tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
jatkuvasti Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston hankkeiden 
täytäntöönpanossa, varsinkin kun tällaiset 
puutteet muodostavat 43 prosenttia 
kaikista kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevista virheistä 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009 ja johtuvat siitä, 
että julkisia hankintoja koskevat 
menettelyt ovat erittäin monimutkaisia 
eivätkä ne ole johdonmukaisia 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
varojen käyttöön ottamista koskevien 
menettelyjen kanssa;

Or. it

Tarkistus 28
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin 
vakaviin puutteisiin, joita 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
jatkuvasti Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston hankkeiden 
täytäntöönpanossa ja jotka muodostavat 
43 prosenttia kaikista kvantitatiivisesti 

5. pitää valitettavina julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamista 
koskevia vakavia puutteita, joita 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
jatkuvasti Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston hankkeiden 
täytäntöönpanossa ja jotka muodostavat 
43 prosenttia kaikista kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevista virheistä 
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ilmaistavissa olevista virheistä 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009;

tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009; kehottaa 
komissiota korjaamaan tehokkaasti nämä
puutteet yhteistyössä kansallisten 
viranomaisten ja alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa;

Or. en

Tarkistus 29
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009;

5. pyytää komissiota paneutumaan ja 
puuttumaan tehokkaasti julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamista 
vakaviin puutteisiin, joita 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
jatkuvasti Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston hankkeiden 
täytäntöönpanossa; toteaa, että nämä 
puutteet muodostavat 43 prosenttia 
kaikista kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevista virheistä 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009 ja että ne 
johtuvat usein siitä, että kansallisessa 
lainsäädännössä ei ole pantu 
asianmukaisesti täytäntöön EU-
säännöksiä; hyväksyy siksi komission 
toimet yhteistyön tekemiseksi 
jäsenvaltioiden ja alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tarkistamiseksi pyrkien niiden 
yksinkertaistamiseen ja siten virheriskien 
vähentämiseen ja rakennerahastojen 
varojen tehokkaan käytön 
varmistamiseen;

Or. lt
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Tarkistus 30
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009;

5. pyytää komissiota paneutumaan ja 
puuttumaan tehokkaasti julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamista 
vakaviin puutteisiin, joita 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
jatkuvasti Euroopan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston hankkeiden 
täytäntöönpanossa; toteaa, että nämä 
puutteet muodostavat 43 prosenttia 
kaikista kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevista virheistä 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009 ja että ne 
johtuvat usein siitä, että kansallisessa 
lainsäädännössä ei ole pantu 
asianmukaisesti täytäntöön EU-
säännöksiä; hyväksyy siksi komission 
toimet yhteistyön tekemiseksi 
jäsenvaltioiden ja alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tarkistamiseksi pyrkien niiden 
yksinkertaistamiseen ja siten virheriskien 
vähentämiseen ja rakennerahaston 
varojen tehokkaan käytön 
varmistamiseen; 

Or. lt

Tarkistus 31
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka 
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009;

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka 
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009; suosittelee 
jäsenvaltioille, että ne järjestäisivät 
teknistä tukea koskevan toimintaohjelman 
yhteydessä julkisia hankintoja koskevaa 
opetusta tai vaihtaisivat kokemuksia 
julkisista hankinnoista;

Or. ro

Tarkistus 32
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka 
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009;

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka 
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009; korostaa, että 
direktiivejä on selkeytettävä 
oikeudellisesti, jotta julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisessa ei 
enää olisi vakavia puutteita;
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Or. en

Tarkistus 33
Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka 
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009;

5. pyytää komissiota puuttumaan 
tehokkaasti julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamista koskeviin vakaviin 
puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin 
havaitsee jatkuvasti Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka 
muodostavat 43 prosenttia kaikista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa 2009; korostaa, että 
direktiivejä on selkeytettävä 
oikeudellisesti, jotta julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamisessa ei 
enää olisi vakavia puutteita;

Or. en

Tarkistus 34
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että Euroopassa jää 
käyttämättä valtavasti potentiaalia, joka 
koskee innovointien edistämistä julkisilla 
hankinnoilla, ja kehottaa komissiota 
laatimaan joustavan strategian, jonka 
perusteella hankintaviranomaiset voivat 
hyödyntää innovointeihin suunniteltuja 
tarjouskilpailumenettelyjä, mikä 
vahvistaisi toimialojen valmiuksia tehdä 



AM\868916FI.doc 21/29 PE466.987v01-00

FI

tutkimusta edistyksellisiin ratkaisuihin 
pyrkien; 

Or. ro

Tarkistus 35
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
julkisissa hankinnoissa ensisijaisesti 
sähköisiä menettelyjä, jolloin voidaan 
taata menettelyjen avoimuus;

Or. ro

Tarkistus 36
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että ympäristön kannalta 
vastuulliset julkiset hankinnat asettavat 
suuria vaatimuksia alue- ja 
paikallisviranomaisille ja siksi tarvitaan 
eurooppalaisten instituutioiden 
järjestämää teknistä tukea, kokemusten 
vaihtamista hyviksi havaituista 
menettelyistä ja verkkosivusto, joka kattaa 
nämä näkökohdat ja joka on suunniteltu 
erityisesti julkisia hankintoja koskevien 
sopimusten tekemiseen alue- ja 
paikallistasolla;

Or. ro
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Tarkistus 37
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista.

6. katsoo, että julkisia hankintoja 
koskevien EU-säännösten vielä 
yksityiskohtaisempi määritteleminen tekisi 
julkisia hankintoja koskevasta 
säännöstöstä monimutkaisemman, 
tehottomamman ja vaikeaselkoisemman, 
ja pyytää siksi komissiota 
yksinkertaistamaan koko menettelyä 
välttämällä poikkeuksia, joita 
hankintaviranomaisten on sovellettava; 
katsoo, että unionin tuomioistuimen 
päätökset EU:n kilpailulainsäädännöstä 
ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä 
muodostavat riittävät puitteet julkisten 
sopimusten myöntämiselle EU:n 
kynnysarvojen mukaisesti, ja muut 
säädökset, jotka eivät kuulu julkisten 
hankintojen tekemistä koskevien 
direktiivien piiriin tai kuuluvat niihin vain 
osittain, on syytä hylätä;

Or. de

Tarkistus 38
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia,
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista.

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista; katsoo, että julkisten 
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hankintojen yhteydessä on 
tasapainotettava pyrkimykset 
optimaalisiin tuloksiin, menettelyjen 
yksinkertaistamiseen ja yhdenvertaisten 
kilpailumahdollisuuksien luomiseen;

Or. ro

Tarkistus 39
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista.

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista erityisesti antamalla 
hankintaviranomaisille lisäopastusta sen 
arvioimisesta, onko erityistapauksissa 
tiettyjä rajatylittäviä etuja vai ei.

Or. en

Tarkistus 40
Peter Simon

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista.

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista; katsoo, että julkisia palvelu-
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ja toimitussopimuksia koskevia 
kynnysarvoja olisi korotettava;

Or. de

Tarkistus 41
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista.

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista ja julkisten tahojen 
yhteistyöstä.

Or. en

Tarkistus 42
Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista.

6. pyytää komissiota yksinkertaistamaan 
koko menettelyä välttämällä poikkeuksia, 
joita hankintaviranomaisten on 
sovellettava, sekä selventämään 
hankintaviranomaisten epätietoisuutta 
direktiivien kynnysarvot alittavista 
sopimuksista ja julkisten tahojen 
yhteistyöstä.

Or. en
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Tarkistus 43
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että julkisia hankintoja 
koskevissa EU-direktiiveissä esitetyt 
menettelyjen avoimuutta koskevat 
vaatimukset, joilla on määrä taata 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu, eivät riitä asianmukaisesti 
vähentämään vilpillisten käytäntöjen, 
kuten eturistiriitojen, suosimisen ja 
korruption, riskiä; pyytää komissiota 
tarkastelemaan, voidaanko julkisia 
hankintoja koskevien menettelyjen 
yhteydessä ottaa käyttöön tiukempia 
korruptiolta suojaavia toimenpiteitä ja 
arvioimaan tämän mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia yleistavoitteeseen 
menettelyjen yksinkertaistamisesta ja 
hankintaviranomaisten ja yritysten 
hallinnollisen rasituksen karsimisesta;

Or. lt

Tarkistus 44
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että julkisia hankintoja 
koskevissa EU-direktiiveissä esitetyt 
menettelyjen avoimuutta koskevat 
vaatimukset, joilla on määrä taata 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu, eivät riitä asianmukaisesti 
vähentämään vilpillisten käytäntöjen, 
kuten eturistiriitojen, suosimisen ja 
korruption, riskiä; pyytää komissiota 
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tarkastelemaan, voidaanko julkisia 
hankintoja koskevien menettelyjen 
yhteydessä ottaa käyttöön tiukempia 
korruptiolta suojaavia toimenpiteitä ja 
arvioimaan tämän mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia yleistavoitteeseen 
menettelyjen yksinkertaistamisesta ja 
hankintaviranomaisten ja yritysten 
hallinnollisen rasituksen karsimisesta;

Or. lt

Tarkistus 45
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota kehittämään 
esikaupallisia hankintoja koskevan 
parhaiden käytäntöjen oppaan ja 
ohjekirjan, jossa on käytännön 
esimerkkejä siitä, kuinka innovoivia 
julkisia hankintoja voidaan tehdä julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
mukaisesti, jotta pienemmät alue- ja 
paikallisviranomaiset voivat ymmärtää 
prosessia ja tajuta, kuinka se voi 
hyödyttää niitä.

Or. en

Tarkistus 46
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että kynnysarvoja on 
nostettava pikaisesti, etenkin toimitusten 
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ja palvelujen alalla;

Or. de

Tarkistus 47
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että hinnan ei pitäisi – kuten 
ei tähänkään mennessä – toimia 
kriteerinä, joka vaikuttaa kilpailutettujen 
palvelujen laatuun; 

Or. ro

Tarkistus 48
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää Euroopan alueiden innovoinnin 
ja kasvun kannalta elintärkeänä, että 
korostetaan sellaisen sähköisen julkisia 
hankintoja koskevan järjestelmän 
merkitystä, joka toimii avoimesti, on 
yhden ainoan yhteyspisteen ansiosta 
helposti pienempien alueellisten ja 
paikallisten hakijoiden käytettävissä ja 
jossa valintamenettelyjen tulokset 
julkaistaan reaaliaikaisesti.

Or. en

Tarkistus 49
Sabine Verheyen
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Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toteaa, että monimutkaisuudesta 
johtuen hankintaviranomaiset eivät käy 
riittävästi kilpailua koskevaa 
vuoropuhelua eivätkä hyödynnä riittävästi 
dynaamisia hankintajärjestelmiä, ja 
pyytää siksi komissiota tarkastamaan, 
miten nämä menettelyt voitaisiin järjestää 
käytännönläheisemmin ja miten 
vuoropuhelua koskevaa menettelyä 
voitaisiin soveltaa erityisen 
monimutkaisten sopimusten ohella myös 
tavanomaisiin hankintamenettelyihin.

Or. de

Tarkistus 50
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. katsoo, että nykyisissä julkisten 
hankintojen tekemistä koskevissa 
direktiiveissä on määritelty riittävästi 
ekologisten ja sosiaalisten kriteerien 
soveltaminen sopimuksentekovaiheessa ja 
että uutta muotoilua ei tarvita;

Or. de

Tarkistus 51
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kannattaa nopeutetun menettelyn 
yleistä käyttöön ottamista, koska 
määräaikojen lyhentämismahdollisuus 
edistää sopimusten tekemistä koskevien 
määräaikojen lyhentämistä ja 
joustavuuden lisäämistä.

Or. de


