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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab vajadust ajakohastada kehtivat ja aegunud teenustekaubanduse üldlepingu korda 

ning soodustada uute teenuste kaubandust; tunnistab avalike teenuste väärtust nii ELis kui 

ka mujal maailmas ja märgib, et komisjoni hinnangul saab tööhõive suurenemine ELis 

aastatel 2013–2025 alguse töökohtadest teenustesektoris, mis peaks andma 90% 

töökohtadest ELis, eriti kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate teenuste, näiteks 

ametitoimingute, ettevõtjatele osutatavate teenuste ja pilvandmetöötluse teenuste 

valdkonnas; märgib samuti, et teenused moodustavad ELi majandusest u 70%; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles teenustekaubanduse lepingu (TiSA) üle peetavatel 

läbirääkimistel järgima Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 174 sätestatud 

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke; 

2. kordab, et ELis on teenuste osutamise aluspõhimõteteks nende üldkättesaadavus, 

kvaliteet, ohutus, taskukohasus ja võrdne kohtlemine, mis peavad olema alati tagatud 

kõikides linnades ja piirkondades; on veendunud, et teenustekaubanduse leping ei tohi 

neid põhimõtteid piirata; rõhutab, kui tähtis on erilist laadi avalike teenuste, näiteks 

veesektori hoidmine liikmesriikide pädevusvaldkonnas, et vältida võimalikku negatiivset 

mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele; 

3. tuletab meelde, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on peamine investeeringute abivahend mitte 

üksnes strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel, vaid ka pakiliste 

sotsiaalmajanduslike vajaduste täitmisel; rõhutab, et aluspõhimõtteid ja -eesmärke tuleb 

teenustekaubanduse lepingu raames järgida ja tugevdada; 

4. on arvamusel, et teenustekaubanduse liberaliseerimine võib aidata piirkondliku ja 

kohaliku tasandi investeerimisvõimaluste suurendamise kaudu kaasa piirkondliku 

majanduskasvu edendamisele, kordab, et selline liberaliseerimine peaks järgima ELi 

poliitilist, sotsiaalset ja kultuurilist mudelit ning ELi aluslepingutes sätestatud 

aluspõhimõtteid; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikide valitsustel, kes on andnud komisjonile 

läbirääkimisvolitused, kontrollida ja hinnata eelkõige kogu läbirääkimisprotsessi käigus 

teenustekaubanduse lepingu mõju ühtekuuluvusele ning kohalikule ja piirkondlikele 

valitsemisele ELis; palub, et komisjon koguks ja teeks kättesaadavaks põhjalikud ja 

võrreldavad andmed ning lisaks neile territoriaalsed mõjuhinnangud; palub komisjonil 

võtta teenustekaubanduse lepingu läbirääkimiste raames arvesse kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste pädevust; 

6. rõhutab, et teenustekaubanduse leping ei tohi piirata kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste pädevust (need omavalitsused vastutavad suure osa ELi 

ühtekuuluvuspoliitika valdkonna avaliku sektori investeeringute eest ja on aktiivselt 

seotud oluliste avalike teenuste osutamisega oma territooriumil) ega vähendada nende 

võimet edendada kohalikku ja piirkondlikku arengut ning kaitsta oma kodanike üldisi 

huve; kinnitab, et teenustekaubanduse leping ei tohi piirata liikmesriikide ning kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste pädevust ning neil peab olema õigus reguleerida teenuste 
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osutamist ja kehtestada uusi õigusakte oma territooriumil, et saavutada oma avaliku 

poliitika eesmärgid; loodab, et läbirääkimiste käigus võetakse neid kaalutlusi arvesse, et 

tagada ühtekuuluvuspoliitika täielik rakendamine, et piirkondlikud ja kohalikud 

omavalitsused saavad vabalt esindada oma kodanike huve; 

7. kinnitab avalike teenuste tähtsust ja vajadust austada kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste pädevust, mis on sätestatud aluslepingus ja selle protokollis nr 26 ning 

samuti siseriiklike õigusnormide ja riigihangete alastes sätetes; rõhutab, et tuleb järgida ka 

nende eelisõigust uute avalike teenuste loomiseks tulevikus; tunneb seepärast heameelt 

asjaolu üle, et komisjon on avalikult ja korduvalt teatanud, et ta jätab avalikud teenused 

teenustekaubanduse lepingu läbirääkimistest välja, ja kutsub seepärast komisjoni üles 

tagama olemasolevate ja uute üldhuviteenuste, sealhulgas üldist majandushuvi pakkuvate 

teenuste väljajätmise teenustekaubanduse lepingu kohaldamisalast, et tagada, et riikide 

ametiasutused ning vajaduse korral piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused säilitavad 

oma täieliku õiguse kehtestada, võtta vastu, säilitada või tunnistada kehtetuks kõik 

meetmed, mis on seotud avalike teenuste tellimise, korraldamise, rahastamise ja 

pakkumisega aluslepingutes sätestatud korras; on lisaks veendunud, et on vaja reguleerida 

kutseteenuste osutajate liikumist; 

8. on arvamusel, et teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised on ELi majanduse jaoks 

järjest tähtsamad; rõhutab, et teenustekaubanduse leping on võimalus tugevdada 

eeskirjadel põhinevat kaubandust kogu maailmas, mis on avatud ja läbipaistev, milles 

järgitakse ELi norme, eriti andmekaitse osas, ning millega suurendatakse turulepääsu 

vastastikkust; 

9. tuletab meelde, et liikmesriikide vastu võetud sotsiaalmudeleid kohaldatakse lisaks 

avaliku teenuste osutamise, järjepidevuse ja kvaliteediga seotud kohustusele ka nende 

teenuste demokraatlikule kontrollile kodanike poolt; kutsub komisjoni seepärast üles 

jätkama avalike konsultatsioonidega, et majandus- ja sotsiaalpartnerite ning 

vabaühenduste kõrval kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja nendega 

konsulteerida ning lisada nende arvamus teenustekaubanduse lepingu läbirääkimiste 

raames läbirääkimiste teemaks olevasse direktiivi, pidades silmas nende tähtsat rolli 

avalike teenuste, majanduskasvu ja töökohtade loomise reguleerimises ja võimaldamises; 

sellega seoses tervitab komisjoni tegevust kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi 

kohtumiste korraldamisel ning tema jätkuvaid püüdeid muuta ELi seisukohad 

teenustekaubanduse lepingu kõnelustel võimalikult läbipaistvaks, andes korrapäraselt aru 

läbirääkimiste arengust. 
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