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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming als commissie ten principale onderstaande suggesties op te nemen 
in haar ontwerpresolutie:

1. is van oordeel dat goede governance van de interne markt enorme mogelijkheden voor 
handel, investeringen en organisatie van arbeidskracht biedt en de vooruitzichten voor 
lokale en regionale groei in belangrijke mate zou kunnen verbeteren;

2. is van mening dat goede governance van de interne markt en verdere ontwikkeling van de 
regio's elkaar aanvullen en samen zorgen voor een sterk Europa dat gekenmerkt wordt 
door cohesie en concurrentievermogen;

3. wijst erop dat lokale en regionale actoren vele door de EU-wetgeving inzake de interne 
markt beoogde taken vervullen, met name op het gebied van aanbestedingen van 
overheidsopdrachten, staatssteun, diensten van algemeen economisch belang en 
concessies;

4. is van mening dat voor een doeltreffende governance van de interne markt gelijkelijk 
rekening moet worden gehouden met de belangen van alle regionale belanghebbenden en 
dat er alleen zo voor kan worden gezorgd dat de interne markt optimaal functioneert en 
dat de consument meer vertrouwen krijgt in de instanties die die markt besturen;

5. benadrukt dat in de interne markt naar behoren rekening moet worden gehouden met het 
beginsel van lokaal en regionaal zelfbestuur, dat expliciet erkend is in het Verdrag van 
Lissabon, alsook met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid;

6. beveelt aan dat lokale en regionale autoriteiten en hun koepelorganisaties uit alle lidstaten 
voorstellen moeten kunnen doen voor de beste manier om tot de volledige 
verwezenlijking van de interne markt te komen;

7. beveelt aan dat de Commissie, in aanvulling op raadplegingsprocedures en een versterkte 
dialoog met lokale en regionale autoriteiten die EU-wetgeving moeten handhaven, 
diepgaande territoriale effectbeoordelingen maakt die gebaseerd zijn op specifieke 
plaatselijke en lokale kenmerken en met overtuigende argumenten uiteenzet dat er 
behoefte is aan regelgeving inzake de interne markt voordat er enige 
wetgevingsvoorstellen worden aangenomen;

8. wijst erop dat hoogwaardige en toegankelijke diensten van algemeen belang cruciaal zijn 
voor lokale en regionale gemeenschappen en dat het aanbieden van lokale en regionale 
openbare diensten van belang is voor de economische, sociale en territoriale cohesie en 
dat daarom bij de verdere ontwikkeling van de interne markt ten volle rekening gehouden 
moet worden met het potentieel en de belangen van lokale en regionale autoriteiten;

9. is van mening dat het voor een sterke en dynamische interne markt onontbeerlijk is dat er 
kwalitatief hoogwaardige openbare diensten worden aangeboden aan de burgers van elke 
regio van de Europese Unie;
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10. benadrukt dat de governance van de interne markt verbonden moet zijn met het 
cohesiebeleid en de belangrijkste prioriteiten van de Unie, met name met die van de 
Europa 2020-strategie; stelt voor om territoriale pacten te sluiten waarbinnen lokale en 
regionale autoriteiten hun activiteiten en middelen kunnen bundelen om de interne markt 
te verstevigen overeenkomstig de Europa 2020-strategie en de vlaggenschipinitiatieven;

11. is van mening dat het cohesiebeleid kan zorgen voor snellere convergentie door integratie 
en grotere betrokkenheid binnen de interne markt; to achieve this, the policy should 
continue to focus on addressing market deficiencies to ensure that regions make full use of 
their development potential, and on consolidating territorial cooperation at cross-border 
level in the context of European economic integration;

12. concludeert dat vormen van conditionaliteit in de structuurfondsen in verband met de 
omzetting van interne-marktrichtlijnen in de lidstaten nog altijd het onderwerp van 
onderhandelingen zijn, maar meent dat dergelijke maatregelen alleen als laatste redmiddel 
moeten worden gebruikt en dat het gebruiken van de EU-steun om tot tijdige omzetting 
van regelgeving voor de interne markt aan te zetten goed afgewogen moet worden;

13. benadrukt dat met name de Europese territoriale samenwerking gebaseerd is op concepten 
die vergelijkbaar zijn met die van de interne markt, zoals het bevorderen van 
grensovertredende interacties en het wederzijds profiteren van regionale en plaatselijke 
infrastructuur, investeringen en markten;

14. is van mening dat het foutenpercentage in het Cohesiebeleid in belangrijke mate te wijten 
is aan interne-marktbeleid op gebieden als overheidsopdrachten, en benadrukt dat betere 
uitvoering van de interne-marktwetgeving een belangrijke voorwaarde is voor het 
verlagen van dit foutenpercentage.
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