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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

En inre marknad för företag och tillväxt

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en fördjupad inre marknad.

2. Europaparlamentet understryker att den inre marknaden i en globaliserad värld måste 
garantera bästa möjliga företagsklimat och ta de små och medelstora företagens särskilda 
karaktär i beaktande för att främja skapande av arbetstillfällen, innovation och 
entreprenörskap i alla EU-regioner, inklusive landsbygdsområden. Parlamentet välkomnar 
därför den planerade utvärderingen av småföretagsakten och stärkandet av principen om 
att tänka småskaligt först.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sätta stopp för 
förseningarna och bristerna gällande införlivandet av direktiven om den inre marknaden så 
att en rättvis konkurrens kan säkerställas.

4. Europaparlamentet understryker att tillgänglighet till den inre marknaden för alla 
EU-regioner är en nödvändig förutsättning för fri rörlighet för personer, varor, kapital och 
tjänster, och alltså även för en stark och dynamisk inre marknad. Parlamentet framhåller i 
detta sammanhang den viktiga roll som unionens regionalpolitik spelar beträffande 
infrastrukturutvecklingen, särskilt i de mindre utvecklade områdena och i de yttersta 
randområdena. Parlamentet uppmanar till utveckling av innovativa 
finansieringsmöjligheter (såsom offentlig-privata partnerskap, projektobligationer och 
användaravgifter). Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
gemensamt komma till rätta med komplexiteten i de regler som styr inkomstgenererande 
projekt.

5. Europaparlamentet understryker att genomförandet av regionalpolitiken är avgörande för 
att Europa 2020-strategin ska kunna bli framgångsrik och för fördjupandet av den 
inre marknaden. Parlamentet framhåller att EU:s strukturfondmedel bör fördelas på 
ett dynamiskt och förutseende sätt, det vill säga så att internationella handelsavtals 
eventuella negativa effekter på regioner dämpas, och så att EU:s regioner kan förbereda 
sig inför socioekonomiska förändringar. Parlamentet efterlyser en mer användarvänlig 
regionalpolitik, men även strängare regler för den ”fund shopping” med vars hjälp vissa 
företag kan missbruka unionens finansiella instrument.

6. Europaparlamentet understryker att regioner vid den inre marknadens inre gränser är de 
som först upplever konsekvenserna av att dessa gränser flyttas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta oron för en tröskeleffekt mellan gränsregioner vars 
utvecklingsnivåer är jämförbara men där de erhållna nivåerna av ekonomiskt stöd enligt 
unionens regionalpolitik skiljer sig markant åt. Parlamentet efterlyser en debatt om 
inrättandet av en skälig mellankategori mellan de nuvarande målen om å ena sidan 
konvergens och å andra sidan regional konkurrens och sysselsättning.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga den konditionalitetsprincip som 
nämns i debatten om unionens framtida regionalpolitik, vilken, om den inte genomförs på 
ett lämpligt sätt, skulle kunna leda till skadliga och verkningslösa påföljder för de 
potentiella stödmottagarna, det vill säga företag och EU-medborgare.

8. Europaparlamentet understryker att tjänster är en unik källa till den inre marknadens 
utveckling. Parlamentet framhåller att tjänstedirektivet är ett nödvändigt steg mot 
en verklig inre marknad för tjänster, och att införlivandeprocessen bör ske snarast möjligt 
och på ett transparent sätt. Parlamentet understryker i synnerhet behovet av socialt och 
regionalt rättvis tillgång till tjänster av allmänt intresse.

En inre marknad för européer

9. Europaparlamentet anser att territoriellt samarbete (inklusive europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete och makroregionala strategier) är avgörande för att man ska kunna 
undanröja synliga och osynliga inre gränser inom den inre marknaden. Parlamentet 
efterlyser med anledning av detta en ökning av budgeten för territoriellt samarbete efter 
2013.

10. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna införandet av en stadga för europeiska 
stiftelser. Parlamentet efterlyser en stadga för europeiska föreningar för att främja 
gränsöverskridande medborgarinitiativ och bidra till en utveckling av 
ett gränsöverskridande EU-medlemskap.

Styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden

11. Europaparlamentet uppskattar kommissionens strategi för flernivåstyre, vilken är 
nödvändig för att säkerställa en verklig medverkan från regionala och lokala politiska och 
ekonomiska aktörer.

12. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att involvera Regionkommittén och 
parlamentet och att samarbeta med dem för att fortlöpande följa de potentiella och faktiska 
konsekvenserna för regionerna av fördjupningen av den inre marknaden. Parlamentet 
välkomnar därför tanken om ett forum för den inre marknaden.


