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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

Единен пазар за предприятия и растеж

1. приветства предложението на Комисията, с което се цели задълбочаване на единния 
пазар;

2. изтъква, че единният пазар в свят на глобализация трябва да гарантира възможно 
най-добрата бизнес среда за предприятията и да отчете специфичното естество на 
МСП с оглед стимулиране създаването на работни места, иновациите и 
предприемачеството във всички региони на ЕС, в това число и в селските райони; 
следователно приветства планираната оценка на  „Small Business Act“  и 
засилването на принципа „Мисли първо за малките!“( 

3. изисква от Комисията и от държавите-членки да сложат край на отлагането и 
пропуските по отношение на транспонирането на директивите за единния пазар, за 
да се  осигури наличието на лоялна конкуренция;

4. изтъква, че достъпността на единния пазар за всички региони на ЕС е предпоставка 
за свободното движение на  хора, на стоки, на капитали и на услуги и по този начин 
за силен и динамичен единен пазар; в тази връзка изтъква съществената роля, която 
Съюзът играе за регионалната политика, във връзка с развиването на 
инфраструктурата, най-вече в най-слабо развитите и най-отдалечените райони; 
призовава за развиване на иновативни източници на финансиране (като публично-
частните партньорства, проектните облигации и таксите за ползване); призовава 
Комисията и държавите-членки съвместно да подходят към разглеждане на сложния 
набор от правила, регулиращи проектите, генериращи приходи;

5. подчертава, че прилагането на регионалната политика е от съществено значение за 
успеха на стратегията Европа 2020 и за задълбочаването на единния пазар; изтъква, 
че финансирането от структурните фондове на ЕС следва да се отпуска динамично и 
с оглед на перспективите, напр. за смекчаване на възможното нежелано отражение 
на международните търговски споразумения върху регионите и за подготовка на 
регионите на ЕС за социални и икономически промени; призовава за регионална 
политика, която да е по-лесноизпълнима, но също така за стриктни правила срещу 
т.нар. "fund-shopping", позволяващ на някои предприятия да злоупотребяват с 
финансовите инструменти на ЕС;

6. изтъква, че регионите, които се намират по вътрешните граници на единния пазар, 
са първите, които ще понесат последиците от премахването на тези граници; 
изисква от Комисията да вземе предвид притесненията във връзка с "праговия 
ефект" между граничните региони, които се радват на съизмерима степен на 
развитие, но получават осезаемо различна степен на финансова подкрепа съгласно 
регионалната политика на Съюза; призовава за разискване относно създаването на 
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междинна категория между съществуващите цели за "сближаване" и "регионална 
конкурентоспособност и заетост"; 

7. изисква от Комисията да разясни "принципа за поставяне на условия", споменат в 
разискванията относно бъдещето на регионалната политика на Съюза, който при 
нецелесъобразното му прилагане би могъл да доведе до налагането на вредни и 
безполезни санкции на потенциалните бенефициенти съгласно регионалната 
политика, напр. предприятията и гражданите на ЕС;

8. подчертава, че услугите са уникален източник на развитие за единния пазар; 
изтъква, че директивата за услугите представлява съществена стъпка в посока 
осъществяването на истински единен пазар за услугите и че процесът на 
транспонирането следва да започне възможно най-скоро и в условия на 
прозрачност; изтъква по-специално необходимостта от справедлив от социална и 
регионална гледна точка достъп до услугите от общ интерес;

Единен пазар за европейците

9. счита, че териториалното сътрудничество ( в това число Европейските групи за 
териториално сътрудничество (ЕГТС) и макрорегионалните стратегии) решително 
допринася за премахването на видимите и невидимите вътрешни граници в рамките 
на единния пазар; в тази връзка призовава за увеличение на бюджета за 
териториалното сътрудничество за периода след 2013 г.;

10. приветства предложението за създаване на Статут на европейска фондация; 
призовава за създаването на Статут на европейско сдружение с оглед улесняването 
на трансграничните граждански инициативи и принос за развитието на 
гражданството на ЕС отвъд границите; 

Управление и партньорство на единния пазар

11. оценява подхода на Комисията за многостепенно управление, който е необходим за 
гарантирането на истинско участие от страна на регионални и местни политически 
и икономически заинтересовани лица;

12. изисква от Комисията да ангажира Комитета на регионите и Парламента и да 
работи съвместно с тях с оглед непрестанния контрол върху потенциалните и 
съществуващите последици за регионите, възникващи вследствие на 
задълбочаването на единния пазар; следователно приветства идеята за форум по 
въпросите на единния пазар.


