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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 
praegu struktuurifondide rakendamise suhtes kohaldatava nõusolekumenetluse nn tavalise 
õigusloomemenetlusega – kaasotsustamismenetlusega –, mis suurendab oluliselt 
parlamendi õigusloomega seotud volitusi ja regionaalarengukomisjoni pädevust 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 
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 jälgida tähelepanelikult uusi algatusi selles 
valdkonnas; 

3. palub nõukogul ja komisjonil määratleda koos parlamendiga täpsemalt territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärk ning sellest määratlusest lähtudes rohkem arvestada kõigi tugeva 
territoriaalse mõõtmega ELi poliitikavaldkondade territoriaalse mõjuga; märgib olulist 
rolli, mida selle eesmärgi määratlemisel etendab regionaalarengukomisjon; 

4. märgib rahuldustundega, et Lissaboni lepinguga antakse regioonidele täpsem ja 
põhjalikum määratlus, millele ühendus peaks oma ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel 
pöörama erilist tähelepanu;

5. märgib rahuldustundega, et riigi abi käsitlevate erisätetega kinnitatakse äärepoolseimate 
piirkondade eristaatus;

6. usub kindlalt, et eelarvemenetluse muudatuste tõttu, milleks on lepituskomitee 
kokkukutsumine juhul, kui parlament võtab muudatused vastu esimesel lugemisel, on vaja 
tugevdada regionaalarengukomisjoni ja eelarvekomisjoni vahelisi suhteid;

7. 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; 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;

8. rõhutab regionaalarengukomisjoni tähtsust parlamendi ja Regioonide Komitee vahelistes 
suhetes; 
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9. palub Regioonide Komiteel saata regionaalarengukomisjonile arvamus Lissaboni lepingu 
mõju kohta regionaalarengule ja komisjoni pädevusvaldkonnale.
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