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ETTEPANEKUD

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

1. on arvamusel, et ühtse turu hea juhtimine toob kaasa väga suured võimalused 
kaubanduse, investeerimise ja tööjõukorralduse edendamiseks ning võib oluliselt 
parandada kohaliku ja piirkondliku majanduskasvu väljavaateid;

2. on veendunud, et siseturu hea juhtimine ja piirkondade edasine arendamine täiendavad 
teineteist ja loovad koos tugeva Euroopa, mida iseloomustavad sidusus ja 
konkurentsivõime;

3. osutab sellele, et kohaliku ja piirkondliku tasandi osalejad täidavad mitmeid ülesandeid, 
mis on ette nähtud ELi ühtset turgu käsitlevates õigusaktides, seda eelkõige avalike 
hangete, riigiabi, kontsessioonide ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste puhul;

4. on veendunud, et ühtse turu tõhusal juhtimisel tuleb võrdselt arvesse võtta kõigi 
piirkondlike sidusrühmade huve ning see on ainus viis tagada, et siseturg toimib 
optimaalselt ja tarbijate usaldus siseturgu juhtivate organite vastu kasvab;

5. rõhutab, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste otsustusõigust kohalikul tasandil, mida 
on sõnaselgelt tunnustatud nii Lissaboni lepingu kui ka subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetega, tuleb ühtse turu puhul nõuetekohaselt arvesse võtta;

6. annab soovituse, et kõigi liikmesriikide kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel ning 
nende katusühendustel peaks olema võimalik esitada ettepanekuid selle kohta, kuidas 
ühtne turg kõige paremini lõplikult välja kujundada;

7. soovitab, et komisjon viiks lisaks konsultatsioonidele ja dialoogi edendamisele ELi 
õigusakte rakendavate kohalike ja piirkondlike ametiasutustega läbi ka põhjaliku 
territoriaalse mõju hindamise, mis põhineb konkreetsetel kohalikel ja piirkondlikel 
iseärasustel ja milles toodaks veenvaid argumente selle kohta, miks on enne 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist vaja ühtse turu regulatsiooni;

8. osutab sellele, et kvaliteetsed ja kättesaadavad üldteenused on kohalike ja piirkondlike 
kogukondade jaoks esmatähtsad ning et kohalike ja piirkondlike avalike teenuste 
pakkumine on majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse sidususe jaoks oluline ning seega 
tuleks kohalike ja piirkondlike ametiasutuste võimekust ja huvisid ühtse turu edasises 
arendamises täielikult arvesse võtta;

9. on veendunud, et kvaliteetsete avalike teenuste osutamine Euroopa Liidu kõikides 
piirkondades elavatele inimestele on dünaamilise ja tugeva ühtse turu absoluutne 
eeltingimus;

10. rõhutab, et ühtse turu juhtimine peab olema seotud ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa 
Liidu kõige tähtsamate prioriteetidega, eelkõige nendega, mis on ära toodud Euroopa 
2020. aasta strateegias; teeb ettepaneku, et tuleks sõlmida piirkondlikud kokkulepped, 
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milles kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused keskenduksid oma tegevustes ja 
rahastamises ühtse turu tugevdamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia ja 
juhtalgatustega;

11. usub, et ühtekuuluvuspoliitika on suuteline tagama kiirema lähenemise integratsiooni ja 
parema seotuse kaudu ühtsel turul; selle saavutamiseks peaks poliitika ka edaspidi 
keskenduma turu puudustega tegelemisele, tagamaks, et piirkonnad kasutaksid Euroopa 
majandusintegratsiooni raames oma arengupotentsiaali täielikult ära, ning territoriaalse 
koostöö tugevdamisele piiriülesel tasandil;

12. täheldab, et tingimuslikkuse vormide küsimuses struktuurifondides, mis seotud ühtse turu 
direktiivide ülevõtmisega liikmesriikides, ei ole läbirääkimised seadusandliku menetluse 
raames uute määruste vastuvõtmiseks veel lõppenud, kuid on siiski veendunud, et neid 
meetmeid tuleks kasutada alles viimase võimalusena, ning arvab, et ELi finantsabi 
võimenduse kasutamine ühtse turu eeskirjade õigeaegse ülevõtmise stimuleerimiseks 
peaks olema õigesti tasakaalustatud;

13. rõhutab, et kõige rohkem põhineb ühtse turu kontseptsiooniga sarnasel kontseptsioonil 
Euroopa territoriaalne koostöö, millega edendatakse piiriülest suhtlemist ning 
vastastikuse kasu saamist piirkondlikest ja kohalikest taristutest, investeeringutest ja 
turgudest;

14. on arvamusel, et veamäär ühtekuuluvuspoliitikas tuleneb suurel määral sellisest ühtse 
turu poliitikavaldkonnast nagu avalikud hanked, ning rõhutab, et ühtse turu õigusaktide 
parem rakendamine on oluline tingimus nimetatud veamäärade vähendamisel.
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