
PA\799509ET.doc PE431.007v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2009/2175(INI)

11.1.2010

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Uut riigihangetes
(2009/2175(INI))

Arvamuse koostaja: Oldřich Vlasák



PE431.007v01-00 2/4 PA\799509ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\799509ET.doc 3/4 PE431.007v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

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

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

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

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

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

6. rõhutab, et on raske eristada riiklikke ehitustöölepinguid ametiasutuste linnaplaneerimise 
tegevustest, ja mõistab paljude kohalike ametiasutuste väljendatud muret seoses Euroopa 
Kohtu otsuste2 tõlgendamisega linnaarenduse valdkonnas;  usub kindlalt, et riigihanke 
eeskirjade tegevuslikult ja õiguslikult range kohaldamine võib pidurdada linnaarengut; 
kutsub komisjoni üles selgitama vastavaid riigihanke eeskirju ja vaatama läbi õiguslik 
raamistik, et mitte ohustada kohalike ametiasutuste volitusi ja õigust otsustada, kuidas nad 
soovivad oma piirkonda arendada.

                                               
1 Euroopa Kohtu 11. jaanuari 2005. aasta otsus kohtuasjas C-26/03, Stadt Halle jt v Arbeitsgemeinschaft Thermische 
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; 13. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-458/03, Parking Brixen
GmbH v Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG;  21. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-231/03, Coname v Comune di 
Cingia de’ Botti jt.

2 Euroopa Kohtu  (esimene koda) 18. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-220/05 Jean Auroux jt v Commune 
de Roanne.


