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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. dostrzega potencjał dyrektywy o usługach w zakresie dalszej integracji gospodarki UE
i ponownego uruchomienia jednolitego rynku poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego
i konkurencyjności oraz poprzez wkład w zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, ponieważ 
usługi stanowią znaczną część PKB i zatrudnienia w UE; jest zdania, że pod tym 
względem wdrożenie dyrektywy może pobudzić wzajemnie wzmacniającą się relację 
między rynkiem wewnętrznym a polityką spójności;

2. uważa, że System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym i pojedyncze punkty 
kontaktowe, które wymagają wielkich starań w zakresie współpracy administracyjnej 
między wszystkimi zaangażowanymi organami, mogą przyczynić się do dalszej 
interoperacyjności i dalszego tworzenia sieci kontaktów na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w całej UE; jest jednak zdania, że należy zagwarantować, iż nie 
spowoduje to dodatkowego obciążenia zainteresowanych stron, zwłaszcza rządów 
lokalnych i regionalnych;

3. ma nadzieję, że cele dyrektywy zaczną być osiągane w bliskiej przyszłości oraz że cała 
UE, wraz ze swoimi regionami, będzie mogła na tym skorzystać, wnosząc przez to wkład
w realną gospodarkę oraz spójność społeczną i terytorialną; podkreśla znaczenie, jakie 
fundusze strukturalne i inne instrumenty finansowe mają w zakresie udostępniania
i zapewniania infrastruktury takiej jak transport, telekomunikacja oraz badania
i innowacje, udostępniania dóbr i usług publicznych w regionach, zwłaszcza na obszarach 
nieatrakcyjnych dla inwestorów, a także zachęcania do wymiany dobrych wzorców
w dziedzinie świadczenia kluczowych usług; domaga się w związku z tym większej 
spójności i lepszej koordynacji wszystkich strategii politycznych;

4. jest zdania, że w celu zwiększenia wydajności procedur administracyjnych należy 
zobowiązać organy publiczne do przestrzegania zasady wielojęzyczności poprzez 
stosowanie, oprócz własnego języka, również jednego z oficjalnych roboczych języków 
UE i, w miarę możliwości, wybranego języka kraju, który jest ich najbliższym partnerem 
pod względem gospodarczym lub, jeżeli nie można tego ustalić, pod względem 
współpracy terytorialnej;

5. apeluje do Komisji, aby skutecznie monitorowała i oceniała od samego początku wpływ 
dyrektywy na regiony oraz by zagwarantowała skuteczną koordynację wszystkich strategii 
politycznych, zwłaszcza instrumentów polityki spójności, poprzez ustalenie, jakie są 
potrzeby w zakresie infrastruktury, szkoleń oraz badań i innowacji, a także aby 
dokonywała wszelkich niezbędnych dostosowań na szczeblu regionalnym i lokalnym;

6. liczy na to, że dyrektywa może faktycznie spowodować zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych, w szczególności mających wpływ na MŚP, które dominują w sektorze 
usług;   
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7. wzywa do właściwego i dokładnego monitorowania stosowania przewidzianych
w dyrektywie ograniczeń w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, przy jednoczesnym przestrzeganiu podziału kompetencji z państwami 
członkowskimi.


