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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da dobro upravljanje enotnega trga prinaša ogromne priložnosti za trgovino, 
naložbe in organizacijo delovne sile ter da bi lahko pomembno izboljšalo možnosti za 
lokalno in regionalno rast;

2. meni, da se dobro upravljanje notranjega trga in nadaljnji razvoj regij dopolnjujeta in 
skupaj ustvarjata močno Evropo, za katero sta značilni kohezija in konkurenčnost;

3. opozarja, da lokalni in regionalni akterji opravljajo veliko nalog, opredeljenih v 
zakonodaji EU o enotnem trgu, še posebej na področju javnega naročanja, državne 
pomoči, storitev splošnega gospodarskega pomena in koncesij;

4. meni, da mora učinkovito upravljanje enotnega trga v enaki meri upoštevati interese vseh 
regionalnih interesnih skupin, in da je to edini način za zagotovitev, da bo notranji trg 
deloval optimalno in da bodo potrošniki bolj zaupali organom, ki ga upravljajo;

5. poudarja, da je treba na enotnem trgu poleg načel subsidiarnosti in sorazmernosti 
ustrezno upoštevati tudi načelo lokalne in regionalne samouprave, ki ga izrecno priznava 
Lizbonska pogodba;

6. priporoča, da se lokalnim in regionalnim organom ter njihovim krovnim združenjem v 
vseh državah članicah omogoči podajanje predlogov o tem, kako bi najbolje dokončno 
vzpostavili enotni trg;

7. priporoča, da Komisija poleg postopkov posvetovanja ter spodbujanja dialoga z lokalnimi 
in regionalnimi organi, ki morajo uveljaviti zakonodajo EU, pred sprejetjem 
zakonodajnih predlogov izvede temeljito oceno teritorialnega učinka, ki temelji na 
specifičnih lokalnih in regionalnih značilnostih, in predstavi prepričljive razloge za 
potrebo po ureditvi enotnega trga;

8. opozarja, da so za lokalne in regionalne skupnosti odločilne visokokakovostne in 
dostopne storitve splošnega pomena ter da je zagotavljanje lokalnih in regionalnih javnih 
storitev pomembno za gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo, zato bi bilo treba 
pri nadaljnjem razvoju enotnega trga dosledno upoštevati potencial ter interese lokalnih 
in regionalnih organov;

9. meni, da je zagotavljanje visokokakovostnih javnih storitev za ljudi, ki živijo v regijah 
Evropske unije, absolutni predpogoj za dinamičen in močan enotni trg;

10. poudarja, da mora biti upravljanje enotnega trga povezano s kohezijsko politiko in 
ključnimi prednostnimi nalogami Unije, še posebej tistimi iz strategije EU 2020; predlaga 
sklenitev teritorialnih paktov tam, kjer bi lokalni in regionalni organi v skladu s strategijo 
EU 2020 in vodilnimi pobudami svoje dejavnosti in sredstva usmerili v krepitev enotnega 
trga;
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11. meni, da lahko kohezijska politika s povezovanjem in večjo povezljivostjo zagotovi 
hitrejše zbliževanje na enotnem trgu; za uresničitev tega cilja bi se morala politika še 
naprej osredotočati na odpravljanje tržnih pomanjkljivosti, s čimer bi zagotovila, da bodo 
regije v celoti izkoriščale svoj razvojni potencial, ter na utrjevanje teritorialnega 
sodelovanja na čezmejni ravni v kontekstu evropskega gospodarskega povezovanja;

12. meni, da so nekatere zahteve pri strukturnih skladih, povezane s prenosom direktiv o 
enotnem trgu v državah članicah, še vedno v procesu pogajanj v zakonodajnem postopku 
za sprejetje novih uredb, vendar je prepričan, da bi bilo treba tovrstne ukrepe uporabiti le 
v skrajni sili, in meni, da bi morala biti uporaba finančnih vzvodov pomoči EU za 
spodbujanje pravočasnega prenosa pravil o enotnem trgu ustrezno uravnotežena;

13. opozarja, da zlasti evropsko teritorialno sodelovanje temelji na podobni idejni zasnovi kot 
enotni trg, saj spodbuja čezmejno povezanost in vzajemno izkoriščanje regionalne in 
lokalne infrastrukture, naložb in trgov;

14. meni, da je stopnja napak v kohezijski politiki v veliki meri posledica politike enotnega 
trga na področjih, kot je javno naročanje, ter poudarja, da je boljše izvajanje zakonodaje 
enotnega trga izredno pomembno za zmanjšanje te stopnje.
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