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EHDOTUKSET
Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:
Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat
1. suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin sisämarkkinoiden syventämiseksi;
2. korostaa, että sisämarkkinoilla on globalisoituneessa maailmassa varmistettava yrityksille
paras mahdollinen liiketoimintaympäristö sekä otettava pk-yritysten erityisluonne
huomioon työpaikkojen luomisen, innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämiseksi EU:n
kaikilla alueilla, maaseutualueet mukaan lukien; pitää siksi tervetulleena eurooppalaisia
pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen suunniteltua arviointia ja "pienet
ensin" -periaatteen vahvistamista;
3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita poistamaan sisämarkkinadirektiivien saattamiseen
osaksi kansallista lainsäädäntöä liittyvät viiveet ja puutteet vääristämättömän kilpailun
varmistamiseksi;
4. painottaa, että mahdollisuus päästä sisämarkkinoille kaikilla EU:n alueilla on henkilöiden,
tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaan liikkuvuuden ja siten elinvoimaisten ja
dynaamisten sisämarkkinoiden edellytys; huomauttaa tässä yhteydessä, että unionin
aluepolitiikalla on keskeinen merkitys infrastruktuurin kehittämisessä erityisesti vähiten
kehittyneillä ja syrjäisimmillä alueilla; kehottaa kehittämään innovatiivisia rahoituslähteitä
(kuten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, hankkeiden rahoittamiseen
käytettäviä joukkovelkakirjalainoja ja käyttömaksuja); kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita tarkastelemaan yhdessä tuloja tuottavia hankkeita koskevien sääntöjen
monimutkaisuuden ongelmaa;
5. korostaa, että aluepolitiikan täytäntöönpano on olennaisen tärkeää Eurooppa 2020
-strategian onnistumisen ja sisämarkkinoiden syventämisen kannalta; huomauttaa, että
EU:n rakennerahastojen varoja olisi osoitettava dynaamisesti ja tulevaisuuteen panostaen,
toisin sanoen pyrkien vaimentamaan entisestään kansainvälisten kauppasopimusten
mahdollisia kielteisiä vaikutuksia alueisiin ja varmistaen, että EU:n alueet ovat
valmistautuneet sosioekonomisiin muutoksiin; kehottaa toteuttamaan aiempaa
käyttäjäystävällisempää aluepolitiikkaa sekä tiukentamaan sääntöjä, joilla pyritään
torjumaan runsaimpien tukien etsintää (fund-shopping), jonka kautta eräät yritykset voivat
käyttää unionin rahoitusvälineitä väärin;
6. tähdentää, että sisämarkkinoiden sisärajoilla sijaitsevat alueet kokevat ensimmäisinä
kyseisten rajojen poistamisen seuraukset; pyytää komissiota ottamaan huomioon sellaisten
raja-alueiden väliseen "kynnysvaikutukseen" liittyvät huolet, jotka ovat samalla
kehitystasolla, mutta joiden välillä on merkittävä ero sen suhteen, kuinka paljon ne saavat
taloudellista tukea unionin aluepolitiikan mukaisesti; kehottaa käynnistämään keskustelun
uuden, oikeudenmukaisen tavoiteluokan perustamisesta nykyisten "lähentymistä" ja
"alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä" koskevien tavoitteiden väliin;
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7. pyytää komissiota selventämään unionin aluepolitiikan tulevaisuutta koskevassa
keskustelussa esiin tullutta ehdollisuusperiaatetta, joka saattaa epäasianmukaisesti
toteutettuna johtaa haitallisten ja tarpeettomien seuraamusten määräämiseen
aluepolitiikasta mahdollisesti hyötyville tahoille, kuten yrityksille ja EU:n kansalaisille;
8. korostaa, että palvelut muodostavat ainutlaatuisen sisämarkkinoiden kehityksen lähteen;
painottaa, että palveludirektiivi muodostaa keskeisen tärkeän edistysaskeleen kohti aitoja
palveluiden sisämarkkinoita ja että prosessi sen saattamiseksi osaksi kansallista
lainsäädäntöä olisi vietävä läpi mahdollisimman pian ja avoimesti; korostaa erityisesti
tarvetta varmistaa yleishyödyllisten palveluiden sosiaalisesti ja alueellisesti tasapuolinen
saatavuus;
Sisämarkkinat Euroopan kansalaisia varten
9. katsoo, että alueellisella yhteistyöllä (eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät
(EAYY) ja makroaluestrategiat mukaan lukien) edistetään ratkaisevasti näkyvien ja
näkymättömien sisäisten esteiden poistamista sisämarkkinoilta; kehottaa tässä yhteydessä
kasvattamaan alueelliselle yhteistyölle osoitettavia talousarviomäärärahoja vuoden 2013
jälkeen;
10. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen laatia eurooppalaisten säätiöiden perussäännöt;
kehottaa luomaan eurooppalaisten järjestöjen perussäännöt kansalaisten rajat ylittävien
aloitteiden tukemiseksi ja rajat ylittävän EU-kansalaisuuden kehittämisen edistämiseksi;
Hallinto ja kumppanuus sisämarkkinoilla
11. arvostaa komission soveltamaa monitasoisen hallinnon lähestymistapaa, joka on
välttämätön alueellista ja paikallista tasoa edustavien poliittisten ja taloudellisten
toimijoiden aidon osallistumisen varmistamiseksi;
12. pyytää komissiota parantamaan alueiden komitean ja Euroopan parlamentin
osallistumismahdollisuuksia ja tekemään niiden kanssa yhteistyötä, jotta sisämarkkinoiden
syventämisestä alueille mahdollisesti ja tosiasiallisesti koituvia seurauksia voidaan seurata
jatkuvasti; iloitsee siksi ajatuksesta perustaa sisämarkkinafoorumi.
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