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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. verí, že dobrá správa jednotného trhu poskytne množstvo príležitostí pre obchod, 
investovanie a organizáciu pracovnej sily a že by mohla značne vylepšiť vyhliadky na 
lokálny a regionálny rast;

2. domnieva sa, že dobrá správa vnútorného trhu a ďalší rozvoj regiónov sa navzájom 
dopĺňajú a spoločne vytvárajú silnú Európu charakterizovanú súdržnosťou a 
konkurencieschopnosťou;

3. poukazuje na to, že miestne a regionálne subjekty plnia veľa úloh, ktoré sú stanovené v 
legislatíve EÚ o jednotnom trhu, najmä v oblasti verejného obstarávania, štátnej pomoci, 
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a koncesií;

4. domnieva sa, že pri účinnej správe jednotného trhu sa musia rovnako zohľadňovať 
záujmy všetkých regionálnych zainteresovaných strán a že len tak sa dá zabezpečiť, aby 
vnútorný trh fungoval optimálne a spotrebitelia prejavili zvýšenú dôveru v orgány, ktoré 
ho riadia;

5. zdôrazňuje, že v rámci jednotného trhu sa musí náležite zohľadňovať zásada miestnej a 
regionálnej samosprávy, ktorá je výslovne ustanovená v Lisabonskej zmluve, rovnako 
ako zásada subsidiarity a proporcionality;

6. odporúča umožniť miestnym a regionálnym orgánom a združeniam, ktoré ich zastrešujú 
vo všetkých členských štátoch, aby predkladali návrhy, ako čo najlepšie dosiahnuť úplnú 
realizáciu jednotného trhu;

7. odporúča, aby okrem konzultačného postupu a rozvíjaného dialógu s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, ktoré majú presadzovať právne predpisy EÚ, Komisia pred 
prijatím akýchkoľvek legislatívnych návrhov uskutočnila podrobné hodnotenia územného 
dosahu vychádzajúce z konkrétnych miestnych a regionálnych charakteristík a 
obsahujúce presvedčivé argumenty o tom, že je potrebná regulácia vnútorného trhu;

8. upozorňuje, že vysoká kvalita a prístupné služby všeobecného záujmu sú pre miestne a 
regionálne obce kľúčové a že poskytovanie miestnych a regionálnych služieb je dôležité 
pre hospodárstvo, sociálnu a územnú súdržnosť, a preto by sa v ďalšom rozvíjaní 
jednotného trhu malo plne prihliadať na potenciál a záujmy miestnych a regionálnych 
orgánov;

9. domnieva sa, že absolútnou podmienkou pre dynamický a silný jednotný trh je 
poskytovanie kvalitných verejných služieb ľuďom v každom jednom regióne Európskej 
únie;

10. zdôrazňuje, že správa jednotného trhu musí byť prepojená s politikou súdržnosti a 
kľúčovými prioritami Únie, najmä s prioritami stratégie EÚ 2020; navrhuje, aby boli 
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vytvorené územné dohody, v rámci ktorých miestne a regionálne orgány zamerajú svoje 
činnosti a finančné prostriedky na posilnenie jednotného trhu v súlade so stratégiou EÚ 
2020 a jej hlavnými iniciatívami;

11. verí, že politika súdržnosti môže zabezpečiť rýchlejšie zblíženie prostredníctvom 
integrácie a väčšej prepojenosti v rámci jednotného trhu; v záujme dosiahnutia tohto cieľa 
by sa politika mala naďalej zameriavať na riešenie trhových nedostatkov s cieľom 
zabezpečiť, aby regióny plne využívali svoj potenciál rozvoja, a na upevnenie územnej 
spolupráce na cezhraničnej úrovni v rámci európskej hospodárskej integrácie;

12. domnieva sa, že o formách podmienenosti v štrukturálnych fondoch spojených s 
transpozíciou smerníc o jednotnom trhu v členských štátoch sa stále rokuje v rámci 
legislatívneho procesu na prijatie nových nariadení, zastáva však názor, že takéto 
opatrenia by sa mali využívať len ako posledná možnosť, a verí, že využívanie finančnej 
podpory EÚ ako prostriedku na vytváranie stimulov k včasnej transpozícii pravidiel o 
jednotnom trhu by malo byť riadne vyvážené;

13. zdôrazňuje, že najmä Európska územná spolupráca vychádza z podobných koncepcií ako 
jednotný trh v tom, že podporuje cezhraničné interakcie a prináša vzájomný prospech z 
regionálnych a miestnych infraštruktúr, investícií a trhov;

14. domnieva sa, že miera chybovosti v politike súdržnosti je do značnej miery dôsledkom 
politík jednotného trhu, ako je verejné obstarávanie, a zdôrazňuje, že dôležitým 
predpokladom pre zníženie tejto miery chybovosti je lepšie vykonávanie právnych 
predpisov v oblasti jednotného trhu.
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