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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab asjaolu, et Euroopa Parlament asetatakse Lissaboni lepinguga majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse osas samale tasemele nõukoguga, asendades 
eelkõige struktuurifondide üldsätete vastuvõtmise suhtes kehtinud nõusolekumenetluse 
nn tavalise õigusloomemenetlusega – kaasotsustamismenetlusega –, mis suurendab 
oluliselt parlamendi õigusloomega seotud volitusi ja regionaalarengukomisjoni pädevust, 
muudatus, mis on eriti oluline struktuurifondide jaoks pärast aastat 2013, ning edendab 
seega läbipaistvust ja suurendab parlamendi vastutust kodanike ees;

2. on arvamusel, et territoriaalse ühtekuuluvuse lisamine liidu eesmärkide hulka täiendab 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärke ning suurendab parlamendi ja 
regionaalarengukomisjoni pädevust ELi peamiste poliitikavaldkondade territoriaalse 
mõju hindamisel; rõhutab ELi ja liikmesriikide ühise pädevuse juurutamise tähtsust 
territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas ning soovitab regionaalarengukomisjonil kiire 
edu saavutamiseks selle eesmärgi täitmisel võtta täiel määral osa kõigist asjakohastest 
tegevustest selles valdkonnas;

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse mõiste ja eesmärk (sealhulgas asjakohased näitajad, metoodika ja 
vahendid) ning sellest määratlusest lähtudes edasiste viivitusteta rohkem arvestada kõigi 
tugeva territoriaalse mõõtmega ELi poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; rõhutab 
selles kontekstis territoriaalse ühtekuuluvuse tähtsust eelkõige seoses Euroopa ruumilise 
planeerimise, mitmekeskuselise ja tasakaalustatud linnasüsteemi loomise ning linna ja 
maapiirkondade vahelise uue partnerluse rajamisega;

4. märgib olulist rolli, mida regionaalarengukomisjon etendab territoriaalse ühtekuuluvuse 
määratlemisel ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks vajaliku sünergia loomisel 
territoriaalse ühtekuuluvuse rahastamisvahendite vahel; nõuab seetõttu tungivalt, et 
liikmesriigid näitaksid üles vajalikku poliitilist tahet, et lisada territoriaalse ühtekuuluvuse 
mõiste siseriiklikku õigusesse;

5. märgib rahuldustundega, et Lissaboni lepinguga antakse regioonidele täpsem ja 
põhjalikum määratlus, nagu regioonid maapiirkondades, demograafiliste probleemidega 
regioonid ning äärealade ja piiriülesed regioonid, millele ühendus peaks oma 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel pöörama erilist tähelepanu;

6. märgib rahuldustundega, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 349 ja 355 
kinnitatakse äärepoolseimate piirkondade eristaatus ning et sellele osutatakse nüüd ka riigi 
abi käsitlevates erisätetes;

7. märgib, et ühtekuuluvuspoliitikale eraldatakse üks ELi eelarve suurimatest osadest; usub 
kindlalt, et eelarvemenetluse muudatuste tõttu, milleks on lepituskomitee kokkukutsumine 
juhul, kui parlament võtab muudatused vastu esimesel lugemisel, on vaja tugevdada 
regionaalarengukomisjoni ja eelarvekomisjoni vahelist koostööd, eelkõige 
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regionaalarengukomisjoni esindatuse kaudu lepituskomitee koosolekutel;

8. tervitab subsidiaarsuse põhimõtte laiendamist, eriti seoses kohalike ja piirkondlike 
asutustega, ning varajase hoiatuse mehhanismi juurutamist, mis peaks võimaldama 
liikmesriikide parlamentidel paremini hinnata ühenduse õigusloomega seotud 
ettepanekute vastavust subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele; juhib sellega 
seoses tähelepanu vajadusele tugevdada regionaalarengukomisjoni ja liikmesriikide 
parlamentide vahelisi suhteid, kasutades selleks näiteks teatavate sidekanalite arendamist 
või ühendamist; on sellega seoses arvamusel, et kohalike ja piirkondlike asutuste ja 
parlamentide kaasamine seoses subsidiaarsusega võiks olla oluline, ning tuletab meelde, et 
selline kaasamine sõltub siseriiklikest normidest;

9. kiidab heaks, et üldhuviteenuste protokollis on sätestatud liidu ühised väärtused üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osas, ning rõhutab sellega seoses eriti riiklike, 
piirkondlike ja kohalike asutuste olulist rolli ja laiaulatuslikku diskretsiooniõigust; 

10. rõhutab regionaalarengukomisjoni tähtsust parlamendi ja Regioonide Komitee vahelistes 
suhetes;

11. palub Regioonide Komiteel saata regionaalarengukomisjonile arvamus Lissaboni lepingu 
mõju kohta regionaalpoliitikale ja komisjoni pädevusvaldkonnale.
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