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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че по-доброто управление на единния пазар предоставя огромни 
възможности за търговията, инвестициите и оползотворяването на труда и би могло 
да увеличи значително перспективите за растеж на местно и регионално равнище;

2. изтъква, че местните и регионалните заинтересовани страни изпълняват много 
задачи, които се влияят от законодателството на ЕС относно единния пазар, най-
вече в областта на обществените поръчки, държавната помощ, услугите от общ 
икономически интерес и концесиите;

3. подчертава, че принципът на местното и регионалното самоуправление, изрично 
признат в Договора от Лисабон, както и принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, трябва да бъдат крайъгълните камъни за всяка бъдеща 
политика на развитие в единния пазар;

4. препоръчва местните и регионални органи и техните асоциации във всички 
държави членки да бъдат поканени да направят предложения относно това как най-
добре да бъде постигнато пълното осъществяване на единния пазар, както и всички 
публични институции да бъдат окуражавани да инициират процес на обществена 
консултация и обсъждане за тази цел;

5. препоръчва Комисията, в допълнение към процедурите на консултация и 
благоприятстван диалог с местните и регионални органи, които трябва да прилагат 
законодателството на ЕС, да проведе задълбочени териториални оценки на 
въздействието, които да изтъкват убедителни аргументи за необходимостта от 
регулиране на единния пазар, преди приемането на каквито и да било 
законодателни предложения;

6. изтъква, че висококачествените и достъпни услуги от общ интерес са от решаващо 
значение за местните общности, както и че предоставянето на местни и регионални 
обществени услуги е от значение за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване и следователно потенциалът и интересите на местните и регионалните 
органи следва да бъде отчитан в по-голяма степен при последващото развитие на 
единния пазар;

7. изтъква необходимостта от това управлението на единния пазар да бъде структурно 
обвързано с политиката на сближаване и с ключовите приоритети на Съюза, най-
вече с тези на стратегията ЕС 2020; предлага сключването на териториални 
договори в случаите, когато местните и регионалните органи съсредоточават 
дейностите и финансирането си върху укрепването на единния пазар в 
съответствие със стратегията ЕС 2020 и водещите инициативи;

8. счита, че политиката на сближаване може да осигури по-бързо сближаване 
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посредством интеграция и засилена взаимосвързаност в рамките на единния пазар; 
за тази цел политиката следва да продължи да се съсредоточава върху третиране на 
пропуските на пазара и да гарантира, че регионите оползотворяват в пълна степен 
потенциала си за развитие в контекста на европейската икономическа интеграция;

9. счита за нежелателно въвеждането на клауза за условност в стурктурните фондове 
за възнаграждаване на най-дисциплинираните държави при транспониране на 
директивите на единния пазар и счита, че би било несправедливо използването на 
финансовата подкрепа от страна на ЕС за стимулиране на навременното 
транспониране на правилата на единния пазар.


