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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

Jednolity rynek sprzyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji mające na celu pogłębienie jednolitego 
rynku;

2. podkreśla, że w zglobalizowanym świecie jednolity rynek musi zapewniać możliwie 
najlepsze otoczenie biznesowe dla przedsiębiorstw oraz uwzględniać specyficzny 
charakter MŚP, by sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, innowacjom i 
przedsiębiorczości we wszystkich regionach UE, w tym na obszarach wiejskich; 
w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zaplanowaną ocenę programu „Small 
Business Act” i wzmocnienie zasady „najpierw myślenie na małą skalę” (Think Small 
First); 

3. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o położenie kresu opóźnieniom 
i uchybieniom w transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego rynku, tak by zapewnić 
niezakłóconą konkurencję;

4. podkreśla, że dostęp do jednolitego rynku dla wszystkich regionów UE jest warunkiem 
wstępnym swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług, a tym samym 
warunkiem wstępnym istnienia silnego i dynamicznego jednolitego rynku; zwraca 
w związku z tym uwagę na zasadniczą rolę, jaką ogrywa polityka regionalna UE pod 
względem rozwoju infrastruktury, w szczególności w regionach mniej rozwiniętych 
i najbardziej oddalonych; wzywa do rozwijania innowacyjnych źródeł finansowania 
(takich jak partnerstwa publiczno-prywatne, obligacje na rzecz projektów i opłaty za 
korzystanie); wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wspólnie zajęły się kwestią 
złożoności zasad regulujących projekty generujące dochód;

5. podkreśla, że wdrożenie polityki regionalnej jest niezwykle istotne dla pomyślnej 
realizacji strategii Europa 2020 i pogłębiania jednolitego rynku; zwraca uwagę, że środki 
z funduszy strukturalnych UE powinny być przydzielane w sposób dynamiczny 
i perspektywiczny, tj. tak aby bardziej osłabić ewentualne niepożądane skutki 
międzynarodowych umów handlowych dla regionów i przygotować regiony UE na 
zmianę społeczno-ekonomiczną;      apeluje o bardziej przyjazną dla użytkowników 
politykę regionalną, a także o stosowanie surowszych zasad zakazujących „kupowania 
funduszy”, za pomocą którego niektóre przedsiębiorstwa niewłaściwie korzystają 
z instrumentów finansowych oferowanych przez Unię Europejską;

6. podkreśla, że to w pierwszej kolejności regiony znajdujące się na granicach 
wewnętrznych jednolitego rynku odczuwają skutki znoszenia tych granic; zwraca się do 
Komisji o uwzględnienie obaw związanych z występowaniem efektu progowego między 
regionami przygranicznymi, które wykazują rozwój na porównywalnym poziomie, lecz 
otrzymują wsparcie finansowe w ramach polityki regionalnej UE na zdecydowanie 



PE456.823v01-00 4/4 PA\854225PL.doc

PL

różnym poziomie;  wzywa do podjęcia debaty na temat utworzenia sprawiedliwej 
kategorii pośredniej pomiędzy obecnymi celami „konwergencji” i celami 
„konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia”; 

7. zwraca się do Komisji o wyjaśnienie „zasady warunkowości” wspomnianej w debacie na 
temat przyszłości polityki regionalnej UE, która to, o ile nie jest należycie wdrażana, 
może prowadzić do nakładania szkodzących i bezużytecznych sankcji na potencjalnych 
beneficjentów w ramach polityki regionalnej, tj. na przedsiębiorstwa i obywateli UE;

8. podkreśla, że usługi są jedynym w swoim rodzaju źródłem rozwoju dla jednolitego rynku; 
zwraca uwagę, że dyrektywa o usługach jest ważnym krokiem w kierunku prawdziwego 
jednolitego rynku usług oraz że proces transpozycji powinien odbyć się możliwie jak 
najszybciej i w przejrzysty sposób; podkreśla w szczególności potrzebę sprawiedliwego
pod względem społecznym i regionalnym dostępu do usług świadczonych w interesie 
ogólnym;

Jednolity rynek dla Europejczyków

9. jest zdania, że współpraca terytorialna (w tym europejskie ugrupowania współpracy 
terytorialnej (EUWT) i strategie makroregionalne) stanowi decydujący wkład w usuwanie 
widocznych i niewidocznych barier wewnętrznych na jednolitym rynku; w związku z tym 
wzywa do zwiększenia budżetu przeznaczonego na współpracę terytorialną na okres po 
2013 r.; 

10. z zadowoleniem przyjmuje propozycję stworzenia statutu fundacji europejskiej; wzywa do 
stworzenia statutu stowarzyszenia europejskiego, aby ułatwiać transgraniczne inicjatywy 
obywatelskie i przyczyniać się do rozwoju obywatelstwa Unii Europejskiej ponad 
granicami państwowymi; 

Sprawowanie rządów i partnerstwo na jednolitym rynku

11. docenia podejście Komisji oparte na wieloszczeblowym sprawowaniu rządów, które jest 
niezbędne do zapewnienia rzeczywistego zaangażowania podmiotów politycznych 
i gospodarczych na poziomie regionalnym i lokalnym;

12. ponadto zwraca się do Komisji o zaangażowanie Komitetu Regionów i Parlamentu oraz 
o współpracę z nimi w celu stałego monitorowania potencjalnych i rzeczywistych 
skutków pogłębiania jednolitego rynku dla regionów; dlatego z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję utworzenia forum jednolitego rynku.


