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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at en god styring af det indre marked giver enorme muligheder for handel, 
investeringer og organisation af arbejdskraft og i væsentlig grad kan forbedre udsigterne 
for den lokale og regionale vækst;

2. mener, at en god styring af det indre marked og yderligere udvikling af regionerne 
supplerer hinanden og i fællesskab skaber et stærkt Europa, der er kendetegnet ved 
sammenhold og konkurrenceevne;

3. påpeger, at lokale og regionale aktører udfører mange opgaver, der er fastlagt i EU-
lovgivningen om det indre marked, især inden for offentlige indkøb, statsstøtte, 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og koncessioner;

4. mener, at der ved effektiv styring af det indre marked skal tages lige hensyn til alle 
berørte regionale parters interesser, og at dette er den eneste måde til at sikre, at det indre 
marked fungerer bedst muligt, og at forbrugere viser øget tillid til de organer, der styrer 
markedet;

5. understreger, at der i det indre marked skal tages behørigt hensyn til princippet om lokalt 
og regionalt selvstyre, som eksplicit anerkendes i Lissabontraktaten, samt til 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

6. anbefaler, at alle lokale og regionale myndigheder og deres paraplyorganisationer i alle 
medlemsstater får mulighed for at komme med forslag til, hvordan det bedst sikres, at det 
indre marked realiseres fuldt ud;

7. anbefaler, at Kommissionen, i tilgift til høringsprocedurer og en intensiveret dialog med 
de lokale og regionale myndigheder, der skal håndhæve EU-lovgivningen, foretager 
tilbundsgående territoriale konsekvensanalyser, baseret på specifikke lokale og regionale 
karakteristika, der opstiller overbevisende argumenter for behovet for en regulering af det 
indre marked, inden den vedtager lovforslag;

8. påpeger, at høj kvalitet og tilgængelige tjenesteydelser af almen interesse er af afgørende 
betydning for lokal- og regionalsamfund, samt at udbuddet af lokale og regionale 
offentlige tjenesteydelser er vigtigt for den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, hvorfor der i fuld udstrækning bør tages hensyn til de lokale og regionale 
myndigheders potentiale og interesser i den videre udvikling af det indre marked;

9. mener, at det er en absolut forudsætning for et dynamisk og stærkt indre marked, at der 
stilles offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet til rådighed for borgerne i alle Den 
Europæiske Unions regioner;

10. understreger behovet for, at styringen af det indre marked er forbundet med 
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samhørighedspolitikken og de centrale EU-prioriteter, navnlig dem opstillet i Europa 
2020-strategien; foreslår, at der indgås territoriale pagter, hvor lokale og regionale 
myndigheder kan centrere deres aktiviteter og finansiering om en styrkelse af det indre 
marked i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og flagskibsinitiativerne;

11. mener, at samhørighedspolitikken kan sikre en hurtigere konvergens gennem integration 
og større konnektivitet i det indre marked, og at politikken for at opnå dette fortsat bør 
fokusere på at rette op på markedssvigt for at sikre, at regionerne udnytter deres 
udviklingspotentiale fuldt ud, og på at konsolidere det territoriale grænseoverskridende 
samarbejde inden for rammerne af den europæiske økonomiske integration;

12. mener, at visse betingelser i strukturfondene vedrørende gennemførelsen af direktiver om 
det indre marked i medlemsstaterne stadig er under forhandling i lovgivningsprocessen 
for vedtagelsen af de nye forordninger, men mener, at disse foranstaltninger kun bør 
anvendes som sidste udvej, og er af den opfattelse, at brugen af finansiel støtte fra EU 
som løftestang til at skabe incitamenter til rettidig gennemførelse af det indre markeds 
regler bør finde sted på en afbalanceret måde.

13. understreger, at især det europæiske territoriale samarbejde er baseret på koncepter, der 
ligner det indre marked med fremme af et grænseoverskridende samarbejde og gensidig 
nytte af regionale og lokale infrastrukturer, investeringer og markeder.

14. mener, at fejlkvoten i samhørighedspolitikken i stor udstrækning skyldes politikken for 
det indre marked, såsom offentlige indkøb; understreger endvidere, at en bedre 
gennemførelse af lovgivningen for det indre marked er en vigtig forudsætning for, at 
disse fejlkvoter kan mindskes.
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