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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. priznava potencial direktive o storitvah za nadaljnjo integracijo gospodarstva EU in 
ponovni zagon enotnega trga s spodbujanjem gospodarske rasti in konkurenčnosti ter 
prispevanjem k zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih mest, saj storitve prinašajo 
pomemben delež BDP in zaposlovanja v EU; ob tem meni, da lahko izvajanje te direktive 
vzajemno okrepi odnos med notranjim trgom in kohezijsko politiko;

2. je prepričan, da lahko informacijski sistem za notranji trg in enotne kontaktne točke z 
zahtevo po prizadevanjih za upravno sodelovanje med vsemi udeleženimi organi utrejo 
pot za nadaljnjo medopravilnost in mreženje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni po 
vsej EU; meni pa, da je treba zagotoviti, da udeležene strani, zlasti lokalne in regionalne 
oblasti, zaradi tega ne bodo dodatno obremenjene;

3. upa, da bomo začeli cilje te direktive dosegati v bližnji prihodnosti in da bo koristila vsej 
EU in njenim regijam, kar bo prispevalo k dejanski gospodarski, socialni in teritorialni 
koheziji; poudarja vlogo strukturnih skladov in drugih instrumentov financiranja pri 
omogočanju dostopa do infrastrukture in zagotavljanju njene razpoložljivosti, na primer 
transporta, telekomunikacij ter raziskav in inovacij, pri zagotavljanju dostopa do javnega 
blaga in storitev v vseh regijah, zlasti tistih, ki so za vlagatelje manj privlačne, ter pri 
pomoči za spodbujanje izmenjave dobre prakse pri zagotavljanju bistvenih storitev; ob 
tem poziva k večji povezanosti in usklajevanju vseh politik; 

4. meni, da bi morali biti javni organi za učinkovitejše upravne postopke dolžni spoštovati 
načelo večjezičnosti, tako da bi poleg domačega jezika uporabljali tudi enega od uradnih 
delovnih jezikov EU, po možnosti jezik države, ki je njihova najbližja partnerica v 
gospodarskem ali – če tega ni mogoče natančno ugotoviti – ozemeljskem sodelovanju;

5. poziva Komisijo, naj učinkovito spremlja in že od začetka ocenjuje vpliv te direktive na 
regije ter zagotovi učinkovito usklajevanje vseh politik, zlasti instrumentov kohezijske 
politike, tako da opredeli potrebe po infrastrukturi, usposabljanju, raziskavah in 
inovacijah, ter naj izvede potrebne prilagoditve na regionalni in lokalni ravni; 

6. pričakuje, da bo ta direktiva dejansko pripomogla k zmanjšanju upravnih obremenitev, 
zlasti tistih, ki zadevajo mala in srednja podjetja, saj je teh na področju storitev največ;

7. poziva k ustreznemu in poglobljenemu spremljanju, kako se uporabljajo omejitve, ki jih 
omogoča direktiva na področju storitev v splošnem gospodarskem interesu, pri tem pa 
spoštovati deljeno pristojnost z državami članicami.


