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ETTEPANEKUD
Regionaalarengukomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana
1. väljendab heameelt Euroopa Komisjoni ettepanekute üle, mille eesmärk on süvendada
ühtset turgu;
2. rõhutab, et globaliseeruvas maailmas peab ühtne turg tagama ettevõtjatele võimalikult hea
ettevõtluskeskkonna ja võtma arvesse VKEde eripära, et edendada töökohtade loomist,
innovatsiooni ja ettevõtlust kõikides ELi piirkondades, kaasa arvatud maapiirkondades;
väljendab seetõttu heameelt Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act”
kavandatava hindamise ja põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” tugevdamise üle;
3. palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel teha lõpp viivitamisele ja puudustele ühtse
turu direktiivide ülevõtmisel moonutamata konkurentsi huvides;
4. rõhutab, et ühtse turu tagamine kõikides ELi piirkondades on inimeste, kaupade, kapitali
ja teenuste vaba liikumise ning seega ka tugeva ja dünaamilise ühtse turu eeltingimuseks;
juhib seoses sellega tähelepanu liidu regionaalpoliitika kesksele rollile infrastruktuuri
arendamisel, eriti vähemarenenud ja äärepoolseimates piirkondades; kutsub üles leidma
uusi rahastamise allikaid (näiteks avaliku ja erasektori partnerlus, projektivõlakirjad ning
kasutustasud); kutsub komisjoni ja liikmesriike üles üheskoos lihtsustama tulutoovaid
projekte reguleerivaid eeskirju;
5. rõhutab, et regionaalpoliitika rakendamine on Euroopa 2020. aasta strateegia ja ühtse turu
süvendamise edukuse seisukohast otsustava tähtsusega; juhib tähelepanu sellele, et ELi
struktuurifondide vahendeid peaks eraldama dünaamiliselt ja ettenägelikult, st leevendama
rohkem rahvusvahelistest kaubanduslepingutest tulenevat kahjulikku mõju piirkondadele
ja valmistama ELi piirkonnad ette sotsiaalmajanduslikuks muutuseks; nõuab seetõttu
kasutajasõbralikumat regionaalpoliitikat, aga ka rangemaid eeskirju vältimaks „fondi
lüpsmist“, mil moel mõned ettevõtjad võivad kuritarvitada liidu rahastamisvahendeid;
6. rõhutab, et ühtse turu sisepiiridel asuvad piirkonnad kogevad esimesena nende piiride
eemaldamise olulisust; palub komisjonil võtta arvesse probleeme, mis on seotud
„künniseefektiga“ piirialadel, millel on võrreldav arengutase, aga mis saavad liidu
regionaalpoliitika raames oluliselt erineva suurusega rahalist toetust; nõuab arutelu
lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärkide õiglase
vahepealse kategooria loomiseks;
7. palub komisjonil selgitada liidu regionaalpoliitika tuleviku alasel arutelul nimetatud
tingimuslikkuse põhimõtet, mis võiks mitte nõuetekohasel rakendamisel potentsiaalsetele
regionaalpoliitikast kasu saajatele, st ettevõtetele ja ELi kodanikele kaasa tuua
kahjustavaid ja kasutuid sanktsioone;
8. rõhutab, et teenused on ainulaadne ühtse turu arengu allikas; rõhutab, et teenuste direktiiv
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on oluline samm teel tõelise teenuste ühtse turu suunas ning et ülevõtmisprotsess peaks
toimuma võimalikult kiiresti ja läbipaistvalt; rõhutab eelkõige vajadust sotsiaalselt ja
piirkondlikult tasakaalustatud juurdepääsu järele üldhuviteenustele;
Ühtne turg Euroopa kodanike jaoks
9. on seisukohal, et territoriaalsel koostööl (kaasa arvatud Euroopa territoriaalse koostöö
rühmitustel (ETKR) ja makropiirkondlikel strateegiatel) on ühtse turu nähtavate ja
nähtamatute sisepiiride kaotamisel otsustav roll; nõuab sellega seoses 2013. aasta järgse
territoriaalse koostöö eelarve suurendamist;
10. toetab Euroopa sihtasutuse põhikirja koostamise ettepanekut; nõuab Euroopa ühingute
põhikirja koostamist, et toetada piiriüleseid kodanikualgatusi ja aidata kaasa ELi
kodakondsuse piiriülesele arengule;
Valitsemistava ja partnerlus ühtsel turul
11. kiidab heaks komisjoni mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisi, mis on vajalik
piirkondlike ja kohalike poliitikute ning ettevõtjate tegeliku osalemise tagamiseks;
12. palub komisjonil lisaks kaasata regioonide komitee ja parlament ning teha nendega
koostööd, et jälgida pidevalt ühtse turu süvendamise võimalikke ja tegelikke tagajärgi
piirkondadele; kiidab seetõttu heaks ühtse turu foorumi idee.
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