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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

Een interne markt voor ondernemingen en groei

1. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie ter verbreding van de interne markt;

2. onderstreept dat de interne markt tegen de achtergrond van de globalisering moet voorzien 
in een optimaal zakenklimaat voor ondernemingen en aandacht moet besteden aan de 
specifieke kenmerken van kleine en middelgrote ondernemingen, ten einde banengroei, 
innovatie en ondernemerschap in alle regio's van de Europese Unie, met inbegrip van 
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan ook verheugd over de geplande evaluatie van de 
"Small Business Act" en de uitbreiding van het "Think Small First"-beginsel; 

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten een einde te maken aan de vertraging en de missers 
die zich voordoen bij de omzetting van richtlijnen voor de interne markt, zodat 
ongestoorde concurrentie gewaarborgd is;

4. onderstreept dat toegang tot de interne markt voor alle regio's in de EU een eerste vereiste 
is voor vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten, en daarmee voor een 
sterke en dynamische interne markt; wijst in dit verband op de essentiële rol die het 
regionaal beleid van de Unie speelt bij de ontwikkeling van infrastructuur, met name in de 
minder ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan op ontwikkeling van innoverende 
financieringsmethodes (zoals publiek-private partnerschappen, projectobligaties en 
gebruiksrechten); dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan het complexe geheel 
van regels voor inkomstengenererende projecten gezamenlijk aan te pakken;

5. onderstreept dat de uitvoering van regionaal beleid van essentieel belang is voor het 
welslagen van de Europa-2020-strategie en de verbreding van de interne markt; wijst erop 
dat EU-financiering voor structuurmaatregelen op dynamische en toekomstgerichte wijze 
dient te worden toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele negatieve effecten van 
internationale handelsovereenkomsten op regio's nog beter worden opgevangen en de 
regio's in de EU op sociaaleconomische veranderingen worden voorbereid; dringt aan op 
een gebruikersvriendelijker regionaal beleid, maar ook op strengere regels tegen het 
"financierings-shoppen" waarmee bepaalde ondernemingen mogelijk misbruik maken van 
de financiële instrumenten van de Unie;

6. onderstreept dat regio's die aan de binnengrenzen van de interne markt zijn gelegen, als 
eerste de gevolgen van het wegnemen van deze grenzen ondervinden; verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de verontrusting over het "drempeleffect" tussen 
grensregio's die een vergelijkbare mate van ontwikkeling kennen maar in het kader van 
het regionaal beleid van de Unie een zeer uiteenlopende hoeveelheid subsidie ontvangen;  
dringt aan op een debat over de invoering van een tussenliggende categorie tussen de 
huidige doelstellingen "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"; 
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7. verzoekt de Commissie om verduidelijking met betrekking tot het 
"conditionaliteitsbeginsel" dat genoemd wordt in het debat over de toekomst van het 
regionaal beleid van de Unie, maar dat als het niet adequaat wordt toegepast, tot het 
opleggen van schadelijke en nutteloze sancties aan mogelijke begunstigden van het 
regionaal beleid, namelijk bedrijven en EU-burgers, kan leiden;

8. onderstreept dat diensten een unieke bron van ontwikkeling voor de interne markt 
vormen; benadrukt dat de dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt in de richting van een 
werkelijke interne markt voor diensten, en dat het omzettingsproces zo snel en transparant 
mogelijk zou moeten verlopen; onderstreept met name de behoefte aan een in sociaal en 
regionaal opzicht rechtvaardige toegang tot diensten van algemeen belang;

Een interne markt voor de Europese burger

9. is van oordeel dat territoriale samenwerking (met inbegrip van Europese groeperingen 
voor territoriale samenwerking (EGTS) en macroregionale strategieën) een beslissende 
bijdrage levert aan het wegnemen van zichtbare en onzichtbare binnengrenzen op de 
interne markt; dringt er in dit verband op aan dat het budget voor territoriale 
samenwerking voor de periode na 2013 wordt verhoogd;

10. spreekt zijn voldoening uit over de geplande invoering van een statuut van de Europese 
stichting; dringt aan op invoering van een statuut van de Europese vereniging om 
grensoverschrijdende burgerinitiatieven te vergemakkelijken en bij te dragen tot de 
ontwikkeling van EU-burgerschap over de grenzen heen; 

Bestuur en partnerschap op de interne markt

11. neemt met voldoening kennis van de door de Commissie gehanteerde aanpak van gelaagd 
bestuur ("multilevel governance"), die nodig is om werkelijke participatie van regionale 
en lokale politieke en economische spelers te waarborgen; 

12. verzoekt de Commissie het Comité van de Regio's en het Parlement bij een en ander te 
blijven betrekken, en met hen samen te werken ten einde continu toezicht te blijven 
houden op de potentiële en concrete gevolgen van de verbreding van de interne markt 
voor regio's;  is dan ook ingenomen met het concept van een forum voor de interne markt.


