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2 Ks. Lissabonin strategian 17 kohta.
3 Asia C-107/98, Teckal, tuomio 18.11.1999 (Kok. 1999, s. I-8121, 50 kohta); asia C-26/03, City of Halle, 
tuomio 11.1.2005 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa); asia C-458/03, Parking Brixen, 
tuomio 13.12.2005 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
4 Enemmistöosakkuus, paikallisviranomaisen alaisuus, pääpainoisesti omalla alueella toimiminen.
5 Paikallisviranomaisille aiheutuvien kustannusten minimointia ei hyväksytä; tämä käy epäsuorasti ilmi 
asiassa C-513/99, Concordia, 17.9.2002 annetusta tuomiosta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

1 Ks. Lissabonin strategian 24 kohta.

EHDOTUKSET

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

A. toteaa, että Lissabonin strategiassa esitetään "aktiivisen ja dynaamisen hyvinvointivaltion"1

kehittämistä sellaisten "tavoitteiden, kuten työllisyyden, aluekehityksen, ympäristön ja 
koulutuksen tai tutkimuksen"2 tukemiseksi ja että mainitut tavoitteet on sovitettava yhteen 
kilpailusääntöjen kanssa ja turvattava oikeudellisesti,

B. toteaa, että direktiiveissä 2004/18/EY ja 2004/17/EY ei määritellä selkeästi organisaation 
sisäisiä ("in house") sopimuksia;

C. toteaa, että yhteisöjen tuomioistuimen organisaation sisäisiä sopimuksia koskevassa 
oikeuskäytännössä3 tyydytään mainitsemaan seikkoja, joiden perusteella julkisia hankintoja 
koskevista säännöistä voidaan poiketa;

D. huomauttaa, että useat jäsenvaltiot rohkaisevat paikallisyhteisöjä luomaan julkisen sektorin 
eri toimijoiden välisiä institutionalisoituja kumppanuuksia, joista ei ole olemassa 
vakiintunutta oikeuskäytäntöä;

E. huomauttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on ehdottanut perusteita, joiden avulla tietyt 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet voidaan kytkeä organisaation sisäisiin 
sopimuksiin4;

F. toteaa, että Lissabonin strategian tavoin yhteisöjen tuomioistuin on määrittänyt alueen 
väestölle koituvan hyödyn maksimoinnin5 ensimmäiseksi kriteeriksi julkisten 
hankintasopimusten myöntämisessä;

1. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntökehystä, jossa määritellään organisaation 
sisäiset suhteet yhteisön tuomioistuimen vahvistamien kriteerien perusteella;

2. kehottaa komissiota täsmentämään julkisen vallan käsitettä, jotta voidaan määrittää, mitkä
julkisen sektorin eri toimijoiden väliset kumppanuudet kuuluvat toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisalaan eivätkä julkisia hankintoja koskevien sääntöjen piiriin;

3. kehottaa komissiota hyväksymään yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamat kriteerit ja 
Lissabonin huippukokouksessa asetetut tavoitteet6 sen arvioidessa aktiivisen ja dynaamisen 
hyvinvointivaltion toimintaa hankintaviranomaisena. 



PE 384.293v02-00 4/3 PA\652864FI.doc

FI

6 Erityisesti paikallisväestön työllisyys ja ympäristö.


