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NÁVRHY
Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy
Jednotný trh pro podniky a růst
1. vítá návrh Komise, jehož cílem je prohloubit jednotný trh;
2. zdůrazňuje, že jednotný trh musí v globalizovaném světě zajišťovat optimální obchodní
prostředí pro podniky a zohledňovat zvláštní povahu malých a středních podniků s cílem
podporovat ve všech regionech EU včetně venkovských oblastí vznik pracovních míst,
inovaci a podnikání; vítá proto záměr zhodnotit iniciativu „Small business Act“ a posílit
zásadu „mysli nejdříve v malém“;
3. žádá Komisi a členské státy, aby zamezily zpožděním a nedostatkům v provádění směrnic
o jednotném trhu a zajistily tak nenarušenou hospodářskou soutěž;
4. zdůrazňuje, že dostupnost jednotného trhu pro všechny regiony EU je zásadní podmínkou
volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, a tedy stabilního a dynamického
jednotného trhu; poukazuje na to, že v tomto ohledu hraje zásadní úlohu regionální
politika Unie tím, že přispívá k vytváření infrastruktury, zejména v méně rozvinutých
a v nejvzdálenějších regionech; žádá, aby byly vyvinuty inovační zdroje financování
(například partnerství veřejného a soukromého sektoru, projektové dluhopisy a poplatky
za využívání infrastruktur); vyzývá Komisi a členské státy, aby společně řešily složitost
pravidel pro projekty vytvářející příjmy;
5. zdůrazňuje, že provádění regionální politiky má zásadní význam pro úspěch strategie
Evropa 2020 a pro prohloubení jednotného trhu; poukazuje na to, že prostředky
strukturálních fondů EU by měly být přidělovány dynamickým a prozíravým způsobem,
tj. s cílem dále zmírnit negativní dopady dohod o mezinárodním obchodu na regiony
a připravit regiony EU na sociálně-ekonomické změny; vyzývá k uplatňování uživatelsky
vstřícnější regionální politiky, ale rovněž k vytvoření přísnějších pravidel proti
„obchodování s fondy“, kterým by některé podniky mohly zneužít finanční nástroje Unie;
6. zdůrazňuje, že regiony nacházející se na vnitřních hranicích jednotného trhu pocítí jako
první důsledky odstranění těchto hranic; žádá Komisi, aby zohlednila obavy týkající se
„prahového efektu“ mezi pohraničními regiony, které se vyznačují srovnatelnými stupni
vývoje, ale kterým jsou v rámci regionální politiky Unie poskytovány naprosto odlišné
míry finanční pomoci; vyzývá k rozpravě o vytvoření vhodné přechodné kategorie mezi
stávajícím cílem „konvergence“ a cílem „regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost“;
7. žádá Komisi, aby objasnila „zásadu podmíněnosti“ zmíněnou v rozpravě o budoucnosti
regionální politiky Unie, která, nebude-li vhodně prováděna, by mohla vést k tomu, že
případným příjemcům regionální politiky, tj. podnikům a občanům EU, budou ukládány
škodlivé a zbytečné sankce;
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8. zdůrazňuje, že služby jsou jedinečným zdrojem rozvoje jednotného trhu; zdůrazňuje, že
směrnice o službách představuje nezbytný krok k vytvoření skutečného jednotného trhu se
službami a že by měla být co nejdříve transparentně provedena; zdůrazňuje zejména, že je
třeba zaručit přístup ke službám obecného zájmu, který bude ze sociálního i regionálního
hlediska spravedlivý;
Jednotný trh pro evropské občany
9. zastává názor, že územní spolupráce (včetně evropských seskupení pro územní spolupráci
(ESÚS) a makroregionálních strategií) se rozhodným způsobem podílí na odstraňování
viditelných i pomyslných vnitřních hranic uvnitř jednotného trhu; v tomto ohledu vyzývá
k navýšení prostředků pro územní spolupráci na období po roce 2013;
10. vítá navrhované vytvoření statutu evropské nadace; vyzývá k vytvoření statutu
evropského sdružení, který by zjednodušil postup pro přeshraniční iniciativy občanů
a přispěl k rozvoji občanství EU přesahujícího hranice;
Správa a partnerství v jednotném trhu
11. oceňuje přístup Komise založený na víceúrovňové správě, který je nutný k zajištění
skutečné účasti regionálních a místních politických a hospodářských subjektů;
12. žádá Komisi, aby více zapojila Výbor regionů a Parlament a aby s nimi spolupracovala
na průběžném sledování toho, jak prohlubování jednotného trhu ovlivňuje či může
ovlivňovat regiony; vítá proto myšlenku vytvoření fóra jednotného trhu.
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