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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A vállalkozások egységes piaca és a növekedés

1. üdvözli az egységes piac kiteljesítésére irányuló bizottsági javaslatokat;

2. hangsúlyozza, hogy globalizált világunkban az egységes piacnak a vállalkozások számára 
a lehető legjobb üzleti környezetet kell megteremtenie, valamint a munkahelyteremtés, az 
innováció és a vállalkozói szellem Unió-szerte – a vidéki területeken is – történő 
serkentése érdekében figyelembe kell vennie a kkv-k egyedi jellegét; ezért üdvözli a 
kisvállalkozásokra vonatkozó jogszabály (Small Business Act) tervezett felülvizsgálatát és 
a „gondolkozz előbb kicsiben” elv megerősítését; 

3. a torzulásmentes versenyhelyzet biztosítása érdekében kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vessenek véget az egységes piacra vonatkozó irányelvek átültetését 
illetően mutatkozó késedelmeknek és elmaradásoknak;

4. hangsúlyozza, hogy az összes uniós régió hozzáférése az egységes piachoz előfeltétele a 
személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgásának, és ezáltal az erős és 
dinamikus egységes piacnak; ebben az összefüggésben rámutat a különösen a kevésbé 
fejlett és a legkülső régiók infrastrukturális fejlesztésében az Unió regionális politikája 
által betöltött szerep jelentőségére; innovatív finanszírozási források (például az állami és 
a magánszektor együttműködése, projektkötvények és használati díjak) kidolgozására hív 
fel; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy együttesen foglalkozzanak a 
jövedelemtermelő projektekre vonatkozó szabályok egyszerűsítésének kérdésével;

5. hangsúlyozza, hogy a regionális politika végrehajtása kulcsfontosságú az Európa 2020 
stratégia sikere és az egységes piac kiteljesítése szempontjából; rámutat, hogy az uniós 
strukturális alapokat dinamikus és előre mutató módon kell felhasználni, olyan célból, 
hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások által lefedett területeket érő esetleges 
hátrányok következményeit enyhíteni lehessen, és fel lehessen készíteni az uniós régiókat 
a társadalmi-gazdasági változásokra; úgy véli, hogy a regionális politikának 
felhasználóbarátabbnak kellene lennie, ugyanakkor szigorúbb szabályokat kellene 
bevezetni a támogatások közötti válogatás („fund-shopping”) ellen, amelyen keresztül 
egyes vállalkozások visszaélhetnek az Unió nyújtotta pénzügyi eszközökkel;

6. hangsúlyozza, hogy az egységes piac belső határai mentén elhelyezkedő régiók fogják 
elsőként megérezni e határok felszámolásának következményeit; kéri a Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe a hasonlóan fejlett, de az uniós regionális politika értelmében jelentősen 
eltérő szintű támogatásban részesülő határ menti régiók közötti „küszöbhatást” illető 
aggályokat; a  „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatottság” 
célkitűzések közötti köztes kategória kialakítására irányuló vitára szólít fel; 

7. kéri a Bizottságot az Unió regionális politikájának jövőjéről szóló vita során felmerült 
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„feltételességi elv” fogalmának tisztázására, amely nem megfelelő végrehajtás esetén a 
regionális politika potenciális haszonélvezőit – például vállalkozásokat és uniós 
állampolgárokat – sújtó káros és szükségtelen szankciókhoz vezethet;

8. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások a fejlődés egyedi forrásai az egységes piacon; 
hangsúlyozza, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv lényegi lépés a szolgáltatások 
valódi egységes piacának megteremtésében, és hogy az átültetési folyamatot minél 
hamarabb, és átlátható módon kell lebonyolítani; különösen felhívja a figyelmet az 
általános érdekű szolgáltatásokhoz való, társadalmi és regionális szempontból méltányos 
hozzáférés biztosításának szükségességére;

Egységes piac az európaiak számára

9. úgy véli, hogy a területi együttműködés (ideértve az Európai Területi Együttműködési 
Bizottságot (GECT) és a makroregionális stratégiákat) jelentősen hozzájárul az egységes 
piacon belül fennálló látható és láthatatlan határok felszámolásához; ebben a tekintetben a 
2013 utáni költségvetés területi együttműködésre előirányzott forrásainak növelésére 
szólít fel;

10. üdvözli az európai alapítványi alapokmány létrehozására irányuló törekvést; egy európai 
társulási alapokmány létrehozására hív fel, amely megkönnyítené a határokon átnyúló 
polgári kezdeményezések lebonyolítását és hozzájárulna a határokon átnyúló uniós 
polgárság fejlődéséhez; 

Irányítás és partnerség az egységes piacon

11. üdvözli a Bizottság többszintű irányítási módszerét, amelyre a regionális és helyi politikai 
és gazdasági szereplők érdemi részvételének biztosítása céljából van szükség;

12. kéri a Bizottságot a Régiók Bizottsága és a Parlament fokozottabb bevonására, és arra, 
hogy működjön velük együtt az egységes piac kiteljesítésének a régiókra gyakorolt 
várható és már tapasztalható következményeinek folyamatos nyomon követésében; 
üdvözli ezért az egységes piaci fórum ötletét.


