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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες στοχεύουν στην εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς·

2. τονίζει ότι, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η ενιαία αγορά θα πρέπει να διασφαλίζει 
το καλύτερο δυνατό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και να συνεκτιμά την 
ειδική φύση των ΜΜΕ, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών περιοχών· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, τη σχεδιαζόμενη αξιολόγηση της "Small 
Business Act" και την ενίσχυση της αρχής "Think Small First"·

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τέρμα στις καθυστερήσεις και τις 
ανεπάρκειες στη μεταφορά των οδηγιών της ενιαίας αγοράς, ώστε να διασφαλισθεί ένας 
ανόθευτος ανταγωνισμός·

4. τονίζει ότι η δυνατότητα πρόσβασης όλων των περιφερειών της ΕΕ στην ενιαία αγορά 
αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των 
κεφαλαίων και των υπηρεσιών και, επομένως, για μια ισχυρή και δυναμική ενιαία αγορά· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή 
πολιτική της Ένωσης στην ανάπτυξη της υποδομής, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και 
στις απόκεντρες περιφέρειες· ζητεί την ανάπτυξη καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης
(όπως οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα ομόλογα έργων υποδομής και τα 
δικαιώματα χρήσης)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν από 
κοινού την πολυπλοκότητα των κανόνων που διέπουν τα έργα που παράγουν έσοδα·

5. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής είναι εξαιρετικά σημαντική 
για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· 
επισημαίνει ότι τα διαρθρωτικά κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να κατανέμονται με δυναμικό 
και στραμμένο προς το μέλλον τρόπο, π.χ. για να μετριαστούν περαιτέρω οι ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις των συμφωνιών διεθνούς εμπορίου επί των περιφερειών και να 
προετοιμαστούν οι περιφέρειες της ΕΕ για κοινωνικοοικονομική αλλαγή· ζητεί μια πιο 
φιλική προς το χρήστη περιφερειακή πολιτική, αλλά και αυστηρότερους κανόνες κατά 
του "fund-shopping", μέσω του οποίου ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να κάνουν 
κατάχρηση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

6. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες που βρίσκονται στα εσωτερικά σύνορα της ενιαίας 
αγοράς είναι οι πρώτες που βιώνουν τις συνέπειες της εξάλειψης αυτών των συνόρων· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της ανησυχίες που αφορούν το "φαινόμενο του 
κατωφλίου" μεταξύ μεθοριακών περιοχών οι οποίες απολαύουν συγκρίσιμων βαθμών 
ανάπτυξης αλλά λαμβάνουν εξαιρετικά διαφορετικά επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης 
στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης· ζητεί να διεξαχθεί μια συζήτηση 
για τη δημιουργία μιας δίκαιης ενδιάμεσης κατηγορίας ανάμεσα στους υφιστάμενους 
στόχους "σύγκλισης" και "περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης"·
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7. ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την "αρχή της αιρεσιμότητας" που αναφέρεται 
στη συζήτηση για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης και η οποία, εάν 
δεν εφαρμοστεί σωστά, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή καταστροφικών και 
περιττών κυρώσεων εις βάρος δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της περιφερειακής 
πολιτικής, π.χ. επιχειρήσεων και πολιτών της ΕΕ·

8. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες αποτελούν μοναδική πηγή ανάπτυξης για την ενιαία αγορά· 
τονίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί ουσιώδες βήμα για μια πραγματικά ενιαία 
αγορά στον τομέα των υπηρεσιών, και ότι η διαδικασία μεταφοράς θα πρέπει να διεξαχθεί 
το συντομότερο δυνατόν και με διαφάνεια· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη για μια 
κοινωνικά και περιφερειακά ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους

9. θεωρεί ότι η εδαφική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Ομίλων 
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) και των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών) συμβάλλει 
αποφασιστικά στην απάλειψη των ορατών και μη ορατών εσωτερικών συνόρων εντός της 
ενιαίας αγοράς· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί ο μετά το 2013 προϋπολογισμός για 
την εδαφική συνεργασία·

10. επικροτεί την προτεινόμενη δημιουργία ενός Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος· 
ζητεί τη δημιουργία ενός Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι διασυνοριακές πρωτοβουλίες πολιτών και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη 
της ιθαγένειας της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο·

Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά

11. εκτιμά την πολυεπίπεδη προσέγγιση διακυβέρνησης της Επιτροπής, η οποία είναι 
αναγκαία για να διασφαλιστεί η πραγματική συμμετοχή πολιτικών και οικονομικών 
φορέων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

12. ζητεί από την Επιτροπή την ενεργότερη συμμετοχή της Επιτροπής των Περιφερειών και 
του Κοινοβουλίου, και να εργασθεί με τα όργανα αυτά για τη διαρκή παρακολούθηση των 
δυνητικών και πραγματικών συνεπειών που θα έχει για τις περιφέρειες η εμβάθυνση της 
ενιαίας αγοράς· επικροτεί, συνεπώς, την ιδέα για ένα φόρουμ της ενιαίας αγοράς.


