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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

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 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; 

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;

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; 

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 



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

FI

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;

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 tuomioiden1

perusteella edelleen oikeudellista epävarmuutta käsitteiden 'julkinen viranomainen' ja 
'sisäiset palvelut' suhteen ja tarvittaessa toteuttaa toimia näiden käsitteiden selventämiseksi 
siten, että toissijaisuusperiaate otetaan huomioon; 

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 tuomioiden2

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 ja tarkistamaan oikeudellista kehystä, jottei vaaranneta 
paikallisviranomaisten valtuuksia ja oikeutta päättää, millä tavoin ne haluavat kehittää 
aluettaan.

                                               
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 11. tammikuuta 2005 asiassa C-26/03, Stadt Halle ja muut vastaan 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomio 13. lokakuuta 2005 asiassa C-458/03, Parking Brixen GmbH vastaan Gemeinde Brixen 
ja Stadtwerke Brixen AG; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21. heinäkuuta 2005 asiassa C-231/03, Coname 
vastaan Comune di Cingia de’ Botti ym.
2 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto), 18. tammikuuta 2007 asiassa C-220/05, 
Jean Auroux ym. vastaan Commune de Roanne.


