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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag.

1. Europaparlamentet anser att god styrning av den inre marknaden öppnar enorma 
möjligheter för handel, investeringar och organisation av arbetskraften och skulle kunna 
förbättra framtidsutsikterna för den lokala och regionala tillväxten avsevärt.

2. Europaparlamentet anser att god styrning av den inre marknaden och vidareutveckling av 
regionerna kompletterar varandra och tillsammans leder till ett starkt Europa som 
kännetecknas av sammanhållning och konkurrenskraft.

3. Europaparlamentet påpekar att lokala och regionala aktörer utför många uppgifter som 
omfattas av EU:s lagstiftning för den inre marknaden, särskilt beträffande offentlig 
upphandling, statligt stöd, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och koncessioner.

4. Europaparlamentet anser att effektiv styrning av den inre marknaden måste ta lika hänsyn 
till alla inblandade regionala aktörers intressen och att detta är det enda sättet att se till att 
den inre marknaden fungerar optimalt och att konsumenter får större förtroende för de 
styrande organen.

5. Europaparlamentet understryker att principen om lokalt och regionalt självstyre, som 
uttryckligen erkänns i Lissabonfördraget, samt subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna vederbörligen måste beaktas på den inre marknaden.

6. Europaparlamentet anser att lokala och regionala myndigheter och deras 
paraplyorganisationer i alla medlemsstater bör ges möjlighet att komma med förslag om 
hur man bäst uppnår ett fullständigt genomförande av den inre marknaden.

7. Europaparlamentet anser att kommissionen, utöver samråd och dialog med lokala och 
regionala myndigheter som har i uppgift att tillämpa EU-lagstiftning, bör genomföra 
ingående territoriella konsekvensanalyser, på grundval av lokala och regionala särdrag, 
som ger övertygande argument för behovet av inremarknadslagstiftning innan den antar 
lagstiftningsförslag.

8. Europaparlamentet påpekar att hög kvalitet och tillgänglighet vad gäller tjänster av 
allmänt intresse är avgörande på lokal och regional nivå och att tillhandahållandet av 
lokala och regionala offentliga tjänster är viktigt för den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen; därför bör man ta full hänsyn till de lokala och regionala 
myndigheternas potential och intressen när den inre marknaden vidareutvecklas.

9. Europaparlamentet anser att tillhandahållande av offentliga tjänster av god kvalitet till 
människorna i alla EU:s regioner är en absolut förutsättning för att uppnå en dynamisk 
och stark inre marknad.

10. Europaparlamentet betonar att styrningen av den inre marknaden bör vara kopplad till 
sammanhållningspolitiken och EU:s huvudsakliga prioriteringar, särskilt inom 
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Europa 2020-strategin. Parlamentet föreslår att det upprättas territoriella pakter där lokala 
och regionala myndigheter skulle kunna fokuserar sin verksamhet och finansiering på att 
stärka den inre marknaden i linje med Europa 2020-strategin och dess 
flaggskeppsinitiativ.

11. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken kan möjliggöra snabbare 
harmonisering genom integration och ökad konnektivitet på den inre marknaden; för att 
uppnå detta bör politiken även i fortsättningen fokusera på att ta itu med marknadens 
brister, för att se till att regionerna fullt ut utnyttjar sin utvecklingspotential, och på att 
stärka det territoriella samarbetets gränsöverskridande aspekter i den europeiska 
ekonomiska integrationen.

12. Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande pågår förhandlingar – inom ramen för 
lagstiftningsprocessen för att anta de nya förordningarna – angående villkor i 
strukturfonderna beträffande införlivande av inremarknadsdirektiv i medlemsstaterna, 
men anser hur som helst att sådana åtgärder bara bör vidtas som en sista utväg. 
Parlamentet anser att eventuell användning av EU:s ekonomiska stöd för att se till att 
bestämmelser för den inre marknaden införlivas i tid bör ske på ett välavvägt sätt.

13. Europaparlamentet påpekar att i synnerhet det europeiska territoriella samarbetet bygger 
på liknande koncept som den inre marknaden, genom att man främjar gränsöverskridande 
samverkan och drar ömsesidig nytta av regionala och lokala infrastrukturer, investeringar 
och marknader.

14. Europaparlamentet anser att felkvoten i sammanhållningspolitiken oftast kan hänföras till 
inremarknadspolitik, till exempel offentlig upphandling, och understryker att ett bättre 
genomförande av inremarknadslagstiftningen är ett viktigt villkor för att dessa felkvoter 
ska minska.
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Slutomröstning: närvarande ledamöter François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa 
Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán 
Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd 
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Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, 
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim 
Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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