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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. elismeri annak lehetőségét, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv még egységesebbé 
teheti az EU gazdaságát és újból beindíthatja az egységes piacot a gazdasági növekedés és 
a versenyképesség elősegítése, valamint annak révén, hogy hozzájárul a foglalkoztatáshoz 
és a munkahelyteremtéshez, mivel az EU-ban a szolgáltatások a GDP és a foglalkoztatás 
jelentős részét teszik ki; úgy véli, hogy ebben az értelemben az irányelv végrehajtása 
megerősítheti a belső piac és a kohéziós politika egymást kölcsönösen támogató 
kapcsolatát;

2. úgy véli, hogy a belső piaci információs rendszer és az egyablakos ügyintézési pontok 
azáltal, hogy nagyobb erőfeszítést követelnek meg a hatóságok közötti adminisztratív 
együttműködés terén, elősegíthetik az együttműködési képesség erősítését és a további 
hálózatépítést EU-szerte nemzeti, regionális és helyi szinten; úgy véli azonban, hogy 
szükség van annak biztosítására, hogy ez nem ró további terheket az érintett felekre, 
különösen a helyi és regionális kormányzatokra;

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és hogy 
az EU egésze és annak valamennyi régiója élvezheti annak előnyeit, hozzájárulva ezzel a 
valódi gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
alapok és az egyéb finanszírozási eszközök szerepe, hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a közlekedéshez, a távközléshez, valamint a kutatáshoz és 
innovációhoz, és garantálják azok elérhetőségét, hogy garantálják a közjavakhoz és 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést a régiókon belül, különösen a befektetők számára 
érdektelen területeken, és hogy segítsék a kulcsfontosságú szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjének ösztönzését; ezzel összefüggésben
megköveteli a fokozottabb következetességet és összehangolást valamennyi politika 
között;  

4. úgy véli, hogy az adminisztratív eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a hatóságokat 
kötelezni kell a többnyelvűség elvének tiszteletben tartására azáltal, hogy saját nyelvük 
mellett az EU egyik hivatalos munkanyelvét és – lehetőség szerint – annak az országnak a 
kiválasztott nyelvét is használják, amelyik legközelebbi gazdasági vagy – ha ez nem 
megállapítható – területi együttműködő partnerük;

5. kéri a Bizottságot, hogy kezdettől fogva hatékonyan ellenőrizze és mérje fel az irányelv 
régiókra gyakorolt hatását, és biztosítsa valamennyi politika hatékony összehangolását, 
különösen a kohéziós politikai eszközökét azáltal, hogy meghatározza az infrastruktúra, a 
képzés, a kutatás és az innováció szükségleteit, valamint végezze el a szükséges 
kiigazításokat regionális és helyi szinten; 

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az adminisztratív terhek csökkenését eredményezi, 
különösen a szolgáltatások terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő terhekét;
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7. kéri az irányelvben az általános gazdasági érdekű szolgáltatások tekintetében előírt 
korlátozások alkalmazásának megfelelő és alapos ellenőrzését, tiszteletben tartva a 
hatáskörök tagállamokkal való megosztását. 


