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SUGESTII
Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de
rezoluție ce urmează a fi adoptată:
O piață unică pentru întreprinderi și creștere
1. salută propunerile Comisiei care vizează aprofundarea pieței unice;
2. subliniază că, într-o lume globalizată, piața unică trebuie să asigure cel mai bun mediu de
afaceri posibil pentru întreprinderi și trebuie să țină seama de caracterul specific al IMMurilor pentru a stimula crearea de locuri de muncă, inovarea și spiritul antreprenorial în
toate regiunile UE, inclusiv în zonele rurale; salută, prin urmare, planurile de evaluare a
„Small Business Act” și consolidarea principiului „a gândi mai întâi la scară mică";
3. solicită Comisiei și statelor membre să pună capăt întârzierilor și deficiențelor în
transpunerea directivelor privind piața unică, astfel încât să asigure o concurență loială;
4. subliniază faptul că accesibilitatea pieței unice pentru toate regiunile UE este o condiție
prealabilă pentru libera circulație a persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor și,
astfel, pentru o piață unică puternică și dinamică; subliniază, în acest context, rolul
esențial pe care îl are politica regională a Uniunii în ceea ce privește dezvoltarea
infrastructurilor, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile ultraperiferice;
solicită dezvoltarea unor surse inovatoare de finanțare (cum ar fi parteneriatele publicprivat, obligațiunile pentru proiecte specifice și tarifele de utilizare); invită Comisia și
statele membre să încerce împreună să găsească soluții pentru complexitatea normelor
care reglementează proiectele generatoare de venituri;
5. subliniază că punerea în aplicare a politicii regionale este esențială pentru succesul
strategiei Europa 2020 și pentru aprofundarea pieței unice; subliniază că fondurile
structurale ale UE ar trebui să fie alocate într-un mod dinamic, orientat spre viitor, și
anume astfel încât să se amortizeze în continuare posibilele efecte negative pe care le pot
avea acordurile comerciale internaționale asupra regiunilor, iar regiunile UE să fie
pregătite pentru schimbări de natură socio-economică; solicită o politică regională mai
ușor accesibilă utilizatorilor, dar și reguli mai stricte împotriva fenomenului de „turism
financiar”, care ar putea permite unor întreprinderi să utilizeze abuziv instrumentele
financiare ale Uniunii;
6. subliniază că regiunile situate la frontierele interne ale pieței unice sunt primele care
resimt consecințele eliminării acestor frontiere; solicită Comisiei să ia în considerare
preocupările legate de „efectul de prag” între regiunile de frontieră care cunosc grade
comparabile de dezvoltare dar beneficiază de niveluri semnificativ diferite de sprijin
financiar în cadrul politicii regionale a Uniunii; solicită o dezbatere privind crearea unei
categorii intermediare echitabile între actualele obiective privind „convergența” și
„competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă”;
7. solicită Comisiei să clarifice „principiul condiționalității”, menționat în cadrul dezbaterii
PA\854225RO.doc

3/4

PE456.823v01-00

RO

privind viitorul politicii regionale a Uniunii, care, dacă nu este implementat în mod
corespunzător, ar putea conduce la impunerea unor sancțiuni dăunătoare și inutile
împotriva potențialilor beneficiari ai politicii regionale, și anume întreprinderile și
cetățenii UE;
8. subliniază că serviciile reprezintă o sursă deosebită pentru dezvoltarea pieței unice;
subliniază că Directiva privind serviciile este un pas esențial în direcția unei veritabile
piețe unice pentru servicii și că procesul de transpunere ar trebui să aibă loc cât mai
repede posibil și într-o manieră transparentă; subliniază, în special, necesitatea unui acces
echitabil din punct de vedere social și regional la serviciile de interes general;
O piață unică pentru europeni
9. este de opinie că cooperarea teritorială (inclusiv GECT – Grupările europene pentru
cooperare teritorială și strategiile macro-regionale) are o contribuție decisivă la eliminarea
frontierelor interne vizibile și invizibile din cadrul pieței unice; solicită, în acest context,
majorarea bugetului pentru cooperare teritorială în perioada de după 2013;
10. salută propunerea de creare a statutului european al fundațiilor; solicită crearea unui statut
european al asociațiilor cu scopul de a facilita inițiativele transfrontaliere ale cetățenilor și
de a contribui la dezvoltarea conceptului cetățeniei UE dincolo de frontiere;
Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice
11. salută abordarea Comisiei orientată spre guvernarea pe mai multe niveluri, care este
necesară pentru a asigura participarea reală a actorilor regionali și locali din domeniul
politic și economic;
12. solicită Comisiei să implice într-o mai mare măsură Comitetul Regiunilor și Parlamentul
și să colaboreze cu acestea pentru a monitoriza încontinuu consecințele potențiale și reale
ale aprofundării pieței unice asupra regiunilor; salută, prin urmare, ideea unui forum al
pieței unice.
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