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PASIŪLYMAI
Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
Bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir augimą.
1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl bendrosios rinkos plėtojimo;
2. pabrėžia, kad globalizuotame pasaulyje bendroji rinka turi užtikrinti kuo geresnę verslo
terpę įmonėms ir atsižvelgti į MVĮ ypatumus siekiant visuose ES regionuose, įskaitant
kaimo vietoves, skatinti kurti darbo vietas, diegti naujoves ir skatinti verslumą; taigi
pritaria Smulkiojo verslo akto („Small business act“) vertinimui, kurį planuojama atlikti, ir
tam, kad būtų aktyviau taikomas principas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“;
3. ragina Komisiją ir valstybes nares daugiau nevėluoti ir tinkamai perkelti bendrosios rinkos
direktyvas siekiant užtikrinti neiškreiptą konkurenciją;
4. pabrėžia, visų ES regionų prieiga prie rinkos yra būtina laisvo asmenų, prekių, kapitalo ir
paslaugų judėjimo, taigi ir stiprios bei dinamiškos rinkos sąlyga; atsižvelgdamas į tai
pabrėžia Sąjungos regioninės politikos atliekamą vaidmenį vystant infrastruktūrą, ypač
mažiau išsivysčiusiuose ir atokiausiuose regionuose; ragina kurti naujoviškus finansavimo
šaltinius (pvz., viešąsias ir privačias partnerystes, projektų obligacijas ir naudotojų
mokesčius); ragina Komisiją ir valstybes nares drauge spręsti klausimus, susijusius su
projektams, iš kurių gaunamos pajamos, taikomų taisyklių visuma;
5. pabrėžia, kad norint, jog strategija „Europa 2020“ būtų sėkminga, ir siekiant plėtoti
bendrąją rinką būtina įgyvendinti regioninę politiką; pažymi, kad ES struktūrinių fondų
lėšos turėtų būti skiriamos dinamiškai ir orientuojantis į ateitį, siekiant ir toliau švelninti
galimus neigiamus tarptautinių prekybos susitarimų padarinius regionams ir parengti ES
regionus socialiniams ir ekonominiais pokyčiams; ragina vykdyti naudotojams palankesnę
regioninę politiką, tačiau taip pat nustatyti griežtesnes taisykles, nukreiptas prieš
vadinamąją lėšų medžioklę (angl. „fund-shopping“), kai tam tikros įmonės gali
piktnaudžiauti Sąjungos finansinėmis priemonėmis;
6. pabrėžia, kad regionai, esantys prie bendrosios rinkos vidaus sienų, pirmieji pajunta šių
sienų pašalinimo padarinius; prašo Komisijos atsižvelgti į problemas, susijusias su
vadinamuoju slenksčio efektu, pastebimas pasienio regionuose, kurių išsivystymo lygis
panašus, tačiau jiems pagal Sąjungos regioninę politiką skiriamos paramos dydis labai
skiriasi; ragina vykdyti diskusijas siekiant sukurti tinkamą tarpinę kategoriją tarp
dabartinių tikslų „Konvergencija“ ir „Regionų konkurencingumas ir užimtumas“;
7. prašo Komisijos paaiškinti sąlygiškumo principą, kuris buvo paminėtas vykstant
diskusijoms dėl Sąjungos regioninės politikos ateities ir dėl kurio, jei būtų netinkamai
įgyvendinamas, galėtų būti taikomos žalingos ir nenaudingos sankcijos galimiems
paramos, teikiamos pagal regioninę politiką, gavėjams, t.y. įmonėms ir ES piliečiams;
8. pabrėžia, kad paslaugos yra ypatingas bendrosios rinkos vystymo šaltinis; pažymi, kad
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Paslaugų direktyva yra svarbi priemonė kuriant tikrą bendrąją paslaugų rinką ir kad ji
turėtų būti perkeliama kuo greičiau ir skaidriai; ypač pabrėžia, kad būtina sudaryti
socialiniu ir ekonominiu požiūriu vienodas galimybes gauti visuotinės svarbos paslaugas;
Bendroji rinka Europos piliečiams
9. mano, kad teritorinis bendradarbiavimas (įskaitant Europos teritorinio bendradarbiavimo
grupes, ETBG) labai prisideda siekiant šalinti matomas ir nematomas vidines bendrosios
rinkos sienas; taigi ragina padidinti teritoriniam bendradarbiavimui po 2013 m. skiriamą
biudžetą;
10. palankiai vertina pasiūlymą sukurti Europos fondų statutą; ragina sukurti Europos
asociacijų statutą siekiant, kad būtų lengviau vykdyti tarpvalstybines piliečių iniciatyvas ir
prisidėti prie visos ES piliečių ugdymo;
Bendrosios rinkos valdymas ir partnerystė
11. vertina Komisijos daugiapakopio valdymo metodą, kurio reikia, siekiant užtikrinti tikrą
regionų ir vietos politinių ir ekonominių subjektų dalyvavimą;
12. ragina Komisiją taip pat įtraukti Regionų komitetą ir Parlamentą ir dirbti su jais siekiant
nuolat stebėti galimą ir esamą bendrosios rinkos plėtojimo poveikį regionams; taigi
palankiai vertina mintį įsteigti bendrosios rinkos forumą.
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