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FORSLAG
Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det
beslutningsforslag, det vedtager:
Et indre marked for virksomheder og vækst
1. glæder sig over Kommissionens forslag om at uddybe det indre marked;
2. understreger, at det indre marked i en globaliseret verden skal sikre det bedst mulige
erhvervsklima for virksomhederne og tage hensyn til små og mellemstore virksomheders
særlige karakter med henblik på at fremme jobskabelse, innovation og iværksætterånd i
alle EU's regioner, herunder landdistrikter; glæder sig derfor over den planlagte vurdering
af "Small Business Act" og konsolideringen af "tænk småt først"-princippet;
3. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sætte en stopper for forsinkelser og
mangler i gennemførelsen af direktiver om det indre marked, således at der sikres lige
konkurrencevilkår;
4. understreger, at adgang til det indre marked for alle EU-regioner er en forudsætning for
den frie bevægelighed for personer, varer, kapital og tjenesteydelser, og dermed for et
stærkt og dynamisk indre marked; påpeger i denne forbindelse den væsentlige rolle, som
EU's regionalpolitik spiller i forhold til udvikling af infrastrukturen, især i de mindre
udviklede regioner og regionerne i den yderste periferi; opfordrer til udvikling af
innovative finansieringskilder (såsom offentlig-private partnerskaber, projektobligationer
og brugsafgifter); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i fællesskab at tackle
de komplekse regler for indtægtsskabende projekter;
5. understreger, at gennemførelse af regionalpolitikken er afgørende for Europa 2020strategiens succes og uddybningen af det indre marked; påpeger, at EU's
strukturfondsmidler bør tildeles på en dynamisk, fremadrettet måde med henblik på
yderligere at afbøde mulige skadelige virkninger på regionerne af internationale
handelsaftaler og forberede EU's regioner på samfundsøkonomiske ændringer; opfordrer
til en mere brugervenlig regionalpolitik, men også til strengere regler, der hindrer "fondshopping", hvorved nogle virksomheder kan misbruge EU's finansielle instrumenter;
6. understreger, at regionerne ved de indre grænser i det indre marked er de første til at
opleve konsekvenserne af, at disse grænser fjernes; anmoder Kommissionen om at tage
hensyn til betænkeligheder med hensyn til den såkaldte "tærskeleffekt" mellem
grænseregioner, der nyder sammenlignelige grader af udvikling, men modtager markant
forskellige grader af finansiel støtte i henhold til EU's regionalpolitik; opfordrer til en
debat om at skabe en fair mellemliggende kategori mellem de nuværende målsætninger
for "konvergens" og "regional konkurrenceevne og beskæftigelse";
7. anmoder Kommissionen om at præcisere det såkaldte "konditionalitetsprincip", der
nævnes i debatten om fremtiden for EU's regionalpolitik, som, hvis det ikke gennemføres
tilstrækkeligt, risikerer at føre til, at potentielle modtagere under regionalpolitikken, dvs.
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virksomheder og EU-borgere, pålægges ødelæggende og ubrugelige sanktioner;
8. understreger, at tjenesteydelser er en unik kilde til udvikling for det indre marked;
understreger, at servicedirektivet er et vigtigt skridt hen imod et ægte indre marked for
tjenesteydelser, og at gennemførelsesprocessen bør ske så hurtigt som muligt og på en
gennemsigtig måde; understreger især behovet for ligelig social og regional adgang til
almennyttige tjenesteydelser;
Et indre marked for europæerne
9. mener, at territorialt samarbejde (herunder europæiske grupper for territorialt samarbejde
(EGTS) og makro-regionale strategier) yder et afgørende bidrag i bestræbelserne på at
fjerne synlige og usynlige indre grænser inden for det indre marked; opfordrer i denne
forbindelse til, at budgettet for territorialt samarbejde efter 2013 øges;
10. glæder sig over forslaget om udarbejdelse af en europæisk fondsvedtægt; opfordrer til
udarbejdelse af en europæisk statut for foreninger med henblik på at lette
grænseoverskridende borgerinitiativer og bidrage til udviklingen af unionsborgerskab
uden grænser;
Forvaltningsskik og partnerskab inden for det indre marked
11. påskønner Kommissionens strategi om forvaltning på flere niveauer, som er nødvendig for
at sikre reel deltagelse af regionale og lokale politiske og økonomiske aktører;
12. anmoder Kommissionen om at inddrage Regionsudvalget og Parlamentet yderligere og
samarbejde med dem for løbende at overvåge de potentielle og faktiske konsekvenser for
regioner i forbindelse med uddybningen af det indre marked; glæder sig derfor over ideen
om et forum for det indre marked.
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