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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Jednotný trh pre podniky a rast

1. víta návrhy Komisie, ktorých cieľom je prehĺbenie jednotného trhu;

2. zdôrazňuje, že v globalizovanom svete musí jednotný trh zabezpečiť najlepšie možné 
podnikateľské prostredie pre podniky a zohľadniť špecifickú povahu MSP s cieľom 
posilniť tvorbu pracovných miest, inováciu a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ 
vrátane vidieckych oblastí; preto víta plánované hodnotenie iniciatívy Small Business Act 
a posilnenie zásady „najskôr myslieť na malých“; 

3. žiada Komisiu a členské štáty, aby ukončili oneskorenia a chyby v transpozícii smerníc 
o jednotnom trhu, aby sa zaručila nenarušená hospodárska súťaž; 

4. zdôrazňuje, že dostupnosť jednotného trhu všetkým regiónom je predpokladom pre voľný 
pohyb občanov, tovaru, kapitálu a služieb, a preto aj pre silný a dynamický jednotný trh;  
v tejto súvislosti poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohráva regionálna politika Únie, 
pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry, najmä v menej rozvinutých a najvzdialenejších 
regiónoch; vyzýva na rozvoj inovatívnych zdrojov financovania (napr. verejno-súkromné 
partnerstvá, dlhopisy na projekty a užívateľské poplatky); vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spoločne riešili zložitosť predpisov upravujúcich projekty vytvárajúce zisk;

5. zdôrazňuje, že plnenie regionálnej politiky je kľúčové pre úspech stratégie Európa 2020 
a pre prehĺbenie jednotného trhu; upozorňuje, že štrukturálne financovanie EÚ by sa malo 
realizovať dynamickým a prezieravým spôsobom, t. j. tak, aby sa zmiernili možné 
nepriaznivé účinky medzinárodných obchodných zmlúv na regióny a aby sa regióny EÚ 
pripravili na sociálno-ekonomickú zmenu;  požaduje regionálnu politiku prijateľnejšiu 
z hľadiska používateľov, ale tiež prísnejšie pravidlá proti tzv. kupovaniu fondov, 
prostredníctvom ktorého môžu niektoré podniky zneužívať finančné nástroje Únie;

6. zdôrazňuje, že regióny, ktoré sa nachádzajú na vnútorných hraniciach jednotného trhu, sú 
prvé, ktoré pocítia dôsledky odstránenia týchto hraníc; žiada Komisiu, aby zohľadnila 
obavy v súvislosti s prahovým efektom medzi hraničnými regiónmi, ktoré dosahujú 
porovnateľnú úroveň rozvoja, ale v rámci regionálnej politiky Únie prijímajú finančnú 
podporu na výrazne nižšej úrovni; vyzýva na diskusiu o vytvorení spravodlivej dočasnej 
kategórie medzi súčasnými cieľmi konvergencie a cieľmi regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti; 

7. žiada Komisiu, aby objasnila zásadu podmienenosti spomenutú v diskusii o budúcnosti 
regionálnej politiky Únie, ktorá by v prípade, že sa nebude zodpovedajúcim spôsobom 
vykonávať, mohla viesť k uvaleniu škodlivých a zbytočných sankcií na možných 
prijímateľov pomoci v rámci regionálnej politiky, t. j. podniky a občanov EÚ;

8. zdôrazňuje, že služby sú pre jednotný trh jedinečným zdrojom rozvoja;  zdôrazňuje, že 
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smernica o službách je kľúčovým krokom smerom k skutočnému jednotnému trhu so 
službami a že proces transpozície by sa mal uskutočniť čo najskôr a transparentným 
spôsobom; upozorňuje najmä na potrebu sociálne a regionálne spravodlivého prístupu 
k službám všeobecného záujmu;

Jednotný trh pre Európanov

9. domnieva sa, že územná spolupráca (vrátane Európskych zoskupení územnej spolupráce 
a makroregionálnych stratégií) rozhodujúcim spôsobom prispieva k odstráneniu 
viditeľných a neviditeľných vnútorných hraníc v rámci jednotného trhu; v tejto súvislosti 
požaduje zvýšenie rozpočtu na územnú spoluprácu na obdobie po roku 2013;

10. víta navrhnuté vytvorenie štatútu európskej nadácie;  požaduje vytvorenie štatútu 
európskeho združenia s cieľom uľahčiť činnosť cezhraničných občianskych iniciatív 
a prispieť k rozvoju občianstva EÚ presahujúceho hranice; 

Správa vecí verejných a partnerstvo na jednotnom trhu

11. oceňuje prístup Komisie založený na viacúrovňovej správe vecí verejných, ktorý je 
potrebný na zabezpečenie skutočnej účasti regionálnych a miestnych politických 
a hospodárskych aktérov;

12. žiada tiež Komisiu, aby do tohto procesu zapojila Výbor regiónov a Parlament a aby 
s nimi spolupracovala s cieľom neustále monitorovať možné a skutočné dôsledky 
prehlbujúceho sa jednotného trhu na regióny; víta preto myšlienku fóra jednotného trhu.


