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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju iekļaut rezolūcijas priekšlikumā šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka vienotā tirgus laba pārvaldība nodrošina ļoti lielas iespējas tirdzniecībai, 
ieguldījumiem un darbaspēka organizēšanai un tā varētu būtiski uzlabot vietējās un 
reģionālās izaugsmes perspektīvas;

2. uzskata, ka iekšējā tirgus laba pārvaldība un turpmāka reģionu attīstība papildina viena 
otru un kopā veido spēcīgu Eiropu, kam raksturīga kohēzija un konkurētspēja;

3. norāda, ka vietējie un reģionālie dalībnieki veic daudzus pienākumus, ko paredz ES 
tiesību akti par vienoto tirgu, jo īpaši publisko iepirkumu, valsts atbalsta, vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu un koncesiju jomā;

4. uzskata, ka vienotā tirgus efektīvas pārvaldības nolūkā vienādi jāņem vērā visu reģionālo 
ieinteresēto personu intereses un ka tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt optimālu iekšējā 
tirgus darbību un patērētāju lielāku uzticēšanos tā pārvaldes struktūrām;

5. uzsver, ka vienotā tirgus jomā ir pienācīgi jāņem vērā vietējās un reģionālās pašpārvaldes 
princips, kas skaidri atzīts Lisabonas līgumā, kā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principi;

6. iesaka dot iespēju vietējām un reģionālajām iestādēm un to jumta asociācijām visās 
dalībvalstīs iesniegt ieteikumus par to, kā labāk pilnīgi īstenot vienoto tirgu;

7. iesaka Komisijai papildus konsultāciju procedūrām un attīstītam dialogam ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kurām jāievieš ES tiesību akti, pirms tiesību aktu pieņemšanas, 
pamatojoties uz konkrētām vietējām un reģionālām īpatnībām, veikt padziļinātus 
teritoriālās ietekmes novērtējumus, kuros izklāstīti pārliecinoši argumenti par vienotā 
tirgus regulējuma nepieciešamību;

8. norāda, ka kvalitatīvi un pieejami vispārējas nozīmes pakalpojumi ir būtiski vietējām un 
reģionālajām sabiedrībām un ka vietējo un reģionālo sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšana ir svarīga ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un tādēļ 
vietējo un reģionālo varas iestāžu potenciāls un intereses pilnībā jāņem vērā turpmākajā 
vienotā tirgus attīstībā;

9. uzskata, ka kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem ikvienā Eiropas 
Savienības reģionā ir absolūts priekšnoteikums dinamiska un spēcīga vienotā tirgus 
pastāvēšanai;

10. uzsver, ka vienotā tirgus pārvaldībai ir jābūt saistītai ar kohēzijas politiku un Savienības 
galvenajām prioritātēm, jo īpaši ar stratēģijas „Eiropa 2020” prioritātēm; ierosina noslēgt 
teritoriālus līgumus, lai vietējās un reģionālās varas iestādes vērstu savu darbību un 
finanšu līdzekļus uz vienotā tirgus stiprināšanu saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” un 
pamatiniciatīvām;
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11. uzskata, ka ar kohēzijas politiku var nodrošināt ātrāku konverģenci, izmantojot 
integrāciju un lielāku savienojamību vienotajā tirgū; lai to sasniegtu, politikā joprojām 
vajadzētu pievērst uzmanību tirgus nepilnībām, lai nodrošinātu, ka visi reģioni pilnvērtīgi 
izmanto savu attīstības potenciālu, un teritoriālās sadarbības nostiprināšanai pārrobežu 
līmenī Eiropas ekonomiskās integrācijas kontekstā;

12. secina, ka jaunu regulu likumdošanas procesā joprojām tiek apspriesta atsevišķu 
nosacījumu ieviešana struktūrfondos saistībā vienotā tirgus direktīvu transponēšanu 
dalībvalstīs, taču uzskata, ka šie pasākumi ir jāizmanto tikai galējas nepieciešamības 
gadījumā, un pauž viedokli, ka ES finanšu atbalsta sviras izmantošanai, lai stimulētu 
vienotā tirgus noteikumu savlaicīgu transponēšanu, ir jābūt pienācīgi sabalansētai;

13. uzsver, ka jo īpaši Eiropas teritoriālā sadarbība ir pamatota uz tādiem pašiem principiem 
kā vienotais tirgus, sekmējot pārrobežu mijiedarbību un savstarpēji izmantojot reģionālā 
un vietējā līmeņa infrastruktūru, ieguldījumus un tirgus;

14. uzskata, ka kļūdu skaits kohēzijas politikā lielā mērā ir saistīts ar vienotā tirgus politiku, 
piemēram, ar publiskā iepirkuma politiku, un uzsver, ka vienotā tirgus regulējuma labāka 
īstenošana ir svarīgs priekšnoteikums šo kļūdu novēršanai.
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