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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

1. πιστεύει ότι η καλή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς παρέχει τεράστιες δυνατότητες για 
εμπόριο, επενδύσεις και οργάνωση του εργατικού δυναμικού και μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά τις προοπτικές της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης·

2. πιστεύει ότι η χρηστή διαχείριση της εσωτερικής αγοράς και η περαιτέρω ανάπτυξη των 
περιφερειών αλληλοσυμπληρώνονται και δημιουργούν από κοινού μια ισχυρή Ευρώπη 
που χαρακτηρίζεται από συνοχή και ανταγωνιστικότητα·

3. επισημαίνει ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς φέρουν σε πέρας πολλά καθήκοντα 
που προβλέπονται από την νομοθεσία της ΕΕ για την ενιαία αγορά, ιδίως στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, των κρατικών ενισχύσεων, των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και των παραχωρήσεων·

4. πιστεύει ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να λαμβάνει 
εξίσου υπόψη τα συμφέροντα όλων των περιφερειακών φορέων, και ότι αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά θα λειτουργεί κατά τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και οι καταναλωτές θα επιδείξουν αυξημένη εμπιστοσύνη στα 
όργανα που τη διαχειρίζονται·

5. υπογραμμίζει ότι ή αρχή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που 
αναγνωρίζεται ρητά στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, καθώς και οι αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη στην ενιαία 
αγορά·

6. προτείνει οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανισμοί που τελούν υπό την αιγίδα 
τους σε όλα τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της πλήρους υλοποίησης της ενιαίας αγοράς·

7. προτείνει στην Επιτροπή, πέρα από τις διαδικασίες διαβούλευσης και τον ενισχυμένο 
διάλογο με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της 
νομοθεσίας της ΕΕ, να προχωρήσει σε εμπεριστατωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων, με 
βάση συγκεκριμένα τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά, παραθέτοντας πειστικά 
επιχειρήματα για την ανάγκη ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς πριν από την έγκριση 
νομοθετικών προτάσεων·

8. επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
έχουν ζωτική σημασία για τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες και ότι η παροχή 
τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών είναι σημαντική για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και, ως εκ τούτου, στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας 
αγοράς πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι δυνατότητες και τα συμφέροντα των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών·
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9. πιστεύει ότι η παροχή υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών για τα άτομα που διαβιούν 
σε κάθε περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για μια 
δυναμική και ισχυρή Ενιαία Αγορά·

10. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς να συνδέεται με την 
πολιτική συνοχής και τις καίριες προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως αυτές που 
αναφέρονται στη στρατηγική ΕΕ2020· προτείνει την καθιέρωση εδαφικών συμφώνων, 
όπου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα εστιάζουν τις δραστηριότητές τους και θα 
χρηματοδοτούν την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την στρατηγική ΕΕ2020 
και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες·

11. πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να διασφαλίσει ταχύτερη σύγκλιση μέσω της 
ενσωμάτωσης και της μεγαλύτερης διασύνδεσης στην ενιαία αγορά· για να επιτευχθεί 
αυτό, η πολιτική πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της 
αγοράς ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού τους 
από τις περιφέρειες, και στην ενοποίηση της εδαφικής συνεργασίας σε διασυνοριακό 
επίπεδο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης·

12. θεωρεί ότι κάποιοι τύποι προϋποθέσεων στα διαρθρωτικά ταμεία που έχουν σχέση με την 
μεταφορά των οδηγιών της Ενιαίας Αγοράς στα κράτη μέλη εξακολουθούν να τελούν υπό 
διαπραγμάτευση στη νομοθετική διαδικασία για την έγκριση των νέων κανονισμών, αλλά 
πιστεύει ότι τέτοια μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον ως έσχατη λύση, και ότι η 
χρησιμοποίηση της μόχλευσης της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για την παροχή 
κινήτρων με σκοπό την έγκαιρη μεταφορά των κανόνων της εσωτερικής αγοράς πρέπει να 
είναι δεόντως ισορροπημένη·

13. επισημαίνει ότι, ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, βασίζεται σε αντιλήψεις 
παρεμφερείς με αυτές της ενιαίας αγοράς με την προώθηση διασυνοριακών 
αλληλεπιδράσεων και επενδύσεις και αγορές που επωφελούνται αμοιβαίως από τις 
περιφερειακές και τοπικές υποδομές·

14. πιστεύει ότι το ποσοστό σφάλματος στην πολιτική συνοχής οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στις πολιτικές της ενιαίας αγοράς, όπως αυτή των δημοσίων προμηθειών και επισημαίνει 
ότι η βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ενιαίας αγοράς αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για τον περιορισμό των εν λόγω ποσοστών σφάλματος.
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