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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Enotni trg za podjetja in rast

1. pozdravlja predloge Komisije za poglobitev enotnega trga;

2. poudarja, da mora enotni trg v globaliziranem svetu podjetjem zagotavljati najbolj 
optimalno poslovno okolje in da je treba upoštevati posebnost malih in srednjih podjetij, 
da bi spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest, inovacije in podjetništvo v vseh regijah 
EU, tudi na podeželju; zato pozdravlja načrtovano ocenitev akta za mala podjetja in 
okrepitev načela „najprej pomisli na male“; 

3. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo zamude in pomanjkljivosti pri prenosu 
direktiv o notranjem trgu, da bi zagotovile neizkrivljeno konkurenco;

4. poudarja, da je dostop do trga za vse regije EU nujen za prost pretok oseb, blaga, kapitala 
in storitev, s tem pa tudi za trden in dinamičen notranji trg; pri tem poudarja, da ima 
regionalna politika Unije bistveno vlogo pri razvoju infrastrukture, zlasti v manj razvitih 
in najbolj oddaljenih regijah; poziva k razvoju inovativnih virov financiranja (kot so 
javno-zasebna partnerstva, projektne obveznice in uporabnine); poziva Komisijo in države 
članice, naj skupaj obravnavajo kompleksnost pravil o profitnih projektih;

5. poudarja, da je izvajanje regionalne politike bistvenega pomena za uspešnost strategije 
Evropa 2020 in poglabljanje enotnega trga; opozarja, da bi bilo treba sredstva EU iz 
strukturnih skladov dodeljevati na dinamičen in v prihodnost usmerjen način, tako da bi 
regije EU dodatno zavarovali pred morebitnimi negativnimi učinki mednarodnih 
trgovinskih sporazumov in jih pripravili na socialnoekonomske spremembe; poziva k 
uporabnikom prijaznejšo regionalno politiko in strožjim pravilom proti „lovu na sredstva 
iz skladov“, s čimer lahko nekatera podjetja zlorabljajo finančne instrumente Unije;

6. poudarja, da se regije, ki ležijo ob notranjih mejah enotnega trga, prve soočajo s 
posledicami odprave teh meja; poziva Komisijo, naj upošteva pomisleke glede „učinka 
praga“ med obmejnimi regijami, ki imajo primerljivo stopnjo razvoja, vendar v okviru 
regionalne politike EU prejemajo precej različne ravni finančne podpore; poziva k 
razpravi o uvedbi pravične srednje kategorije med sedanjimi „konvergenčnimi“ cilji ter 
cilji „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“; 

7. poziva Komisijo, naj pojasni „načelo pogojevanja“, omenjeno v razpravi o prihodnosti 
regionalne politike Unije, ki lahko v primeru nepravilnega izvajanja vodi k uvedbi 
škodljivih in nesmiselnih sankcij za potencialne prejemnike v okviru regionalne politike, 
tj. podjetja in državljane EU;

8. poudarja, da so storitve za enotni trg edinstven vir razvoja; poudarja, da je direktiva o 
storitvah bistveni korak na poti k vzpostavitvi resničnega enotnega trga za storitve in da bi 
se moral proces prenosa začeti čim prej in na pregleden način; zlasti poudarja, da mora 
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biti dostop do storitev splošnega pomena družbeno in regionalno pravičen;

Enotni trg za Evropejce

9. meni, da ozemeljsko sodelovanje (vključno z evropskimi združenji za teritorialno 
sodelovanje in makroregionalnimi strategijami) bistveno prispeva k odpravi vidnih in 
nevidnih notranjih meja enotnega trga; zato poziva k povečanju proračunskih sredstev za 
ozemeljsko sodelovanje po letu 2013;

10. pozdravlja predlagano ustanovitev evropskega statuta za fundacije; poziva k ustanovitvi 
evropskega statuta za združenja, s čimer bi olajšali čezmejne državljanske pobude in 
prispevali k razvoju državljanstva EU onstran meja; 

Upravljanje in partnerstvo na enotnem trgu

11. pozdravlja pristop Komisije, temelječ na upravljanju na več ravneh, ki je nujen za 
zagotovitev resničnega sodelovanja regionalnih in lokalnih političnih ter gospodarskih 
subjektov;

12. poziva Komisijo, naj bolj vključi Odbor regij in Parlament ter naj z njima sodeluje, da bi 
nenehno nadzorovali morebitne in dejanske posledice poglabljanja enotnega trga za regije; 
zato pozdravlja zamisel o forumu o enotnem tregu.


