
PA\830312ET.doc PE448.822v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2010/2053(INI)

10.9.2010

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Teenuste direktiivi (2006/123/EÜ) rakendamine
(2010/2053(INI))

Arvamuse koostaja: Filiz Hakaeva Hyusmenova



PE448.822v01-00 2/3 PA\830312ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\830312ET.doc 3/3 PE448.822v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnustab teenuste direktiivis pakutud võimalusi ELi majanduse ühendamise jätkamiseks 
ning ühtse turu taaskäivitamiseks, edendades majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning 
panustades tööhõivesse ja töökohtade loomisesse, kuna teenused moodustavad olulise osa 
SKPst ja tööhõivest ELis; on seisukohal, et selles mõttes saab direktiivi rakendamisega 
tõhustada teineteist toetavat suhet siseturu ja ühtekuuluvuspoliitika vahel;

2. on arvamusel, et nõudes kõikidelt ametiasutustelt suurt pingutust halduskoostöö tegemisel, 
võivad siseturu infosüsteem ja ühtsed kontaktpunktid aidata kaasa suurema 
koostoimimisvõime ja koostöövõrgustiku saavutamisele riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil üle kogu ELi; on seisukohal, et sellegipoolest tuleb tagada, et sellega ei 
kaasne lisakohustusi asjassepuutuvatele osapooltele, eelkõige kohalikele ja piirkondlikele 
omavalitsustele;

3. loodab, et direktiivi eesmärkideni võib jõuda lähitulevikus ning et kogu EL ja selle 
piirkonnad saavad sellest kasu, edendades niiviisi ehtsat majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust; rõhutab struktuurifondide ja muude rahastamisvahendite 
tähtsust, et tagada ligipääs sellistele infrastruktuuridele nagu transport, 
telekommunikatsioonid ning teadustegevus ja innovatsioon ning kindlustada nende 
kättesaadavus, et teha saadavaks avalikud hüved ja teenused, eriti sellistes piirkondades, 
kuhu vähe investeeritakse, ning et aidata põhiteenuste pakkumisel kaasa hea tava 
jagamisele; nõuab sellega seoses suuremat sidusust ja kooskõlastatust kõikide 
poliitikavaldkondade vahel; 

4. on seisukohal, et haldusmenetluste tõhustamiseks peaksid riigiasutused järgima 
kohustuslikus korras mitmekeelsuse põhimõtet ning kasutama lisaks oma emakeelele ühte 
ELi ametlikest töökeeltest ning võimaluse korral selle riigi valitud keelt, kes on nende 
lähim partner majanduskoostöös või, juhul kui ei ole seda võimalik kindlaks teha, 
piirkondlikus koostöös;

5. kutsub komisjoni üles jälgima tõhusalt ning hindama algusest peale direktiivi mõju 
piirkondades, ning tagama kõikide poliitikavaldkondade tõhusat kooskõlastatust, eriti 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite vahel, määrates kindlaks infrastruktuuri, koolituse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni vajadused, ning tegema vajalikke kohandusi piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil; 

6. loodab, et direktiiv toob tegelikult kaasa halduskulude vähenemise, eriti nende kulude 
vähenemise, mis puudutavad VKEsid ja mis domineerivad teenustevaldkonnas;

7. nõuab direktiivis sätestatud piirangute kohaldamise nõuetekohast ja põhjalikku jälgimist 
seoses üldist majandushuvi pakkuvate teenustega, järgides seejuures pädevuste jagunemist 
liikmesriikide vahel.


