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Изменение 1
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

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;

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

Or. de

Изменение 2
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

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;

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

Or. en

Изменение 3
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. счита, че доброто управление на 
вътрешния пазар и по-нататъшното 
развитие на регионите взаимно се 
допълват и заедно създават една 
силна Европа, отличаваща се със 
сплотеност между държавите и 
конкурентоспособност;

Or. ro

Изменение 4
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

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;

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 и услугите от общ икономически 
интерес;

Or. de

Изменение 5
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че местните и регионалните 
заинтересовани страни изпълняват 
много задачи, които се влияят от
законодателството на ЕС относно 

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

единния пазар, най-вече в областта на 
обществените поръчки, държавната 
помощ, услугите от общ икономически 
интерес и концесиите;

Or. en

Изменение 6
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че ефективното управление 
на единния пазар трябва да отчита в 
еднаква степен интересите на всички 
регионални заинтересовани страни и 
че това е единственият начин да се 
гарантира, че вътрешният пазар ще 
функционира по оптимален начин и 
потребителите ще засвидетелстват 
по-голямо доверие в управляващите го 
органи;

Or. ro

Изменение 7
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

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 

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 
надлежно взети под внимание в 
единния пазар;
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пазар;

Or. fr

Изменение 8
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

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;

4. препоръчва местните и регионални 
органи и техните асоциации във всички 
държави членки да имат готовност да 
направят предложения относно това как 
най-добре да бъде постигнато пълното 
осъществяване на единния пазар;

Or. fr

Изменение 9
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

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;

4. препоръчва местните и регионални 
органи във всички държави членки да 
бъдат поканени да направят 
предложения относно това как най-
добре да бъде постигнато пълното 
осъществяване на единния пазар;
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Or. en

Изменение 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

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;

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, последван от 
информационни кампании, насочени 
към целеви групи;

Or. ro

Изменение 11
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

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 

заличава се
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каквито и да било законодателни 
предложения;

Or. en

Изменение 12
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

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;

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, основаващи 
се на конкретни местни и регионални 
характеристики, които да изтъкват 
убедителни аргументи за 
необходимостта от регулиране на 
единния пазар, преди приемането на 
каквито и да било законодателни 
предложения;

Or. ro

Изменение 13
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

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, 

6. изтъква, че висококачествените и 
достъпни услуги от общ интерес са от 
решаващо значение за местните и 
регионалните общности, както и че 
предоставянето на местни и регионални 
обществени услуги е от значение за 
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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;

икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
следователно потенциалът и интересите 
на местните и регионалните органи 
следва да бъде отчитан в пълна степен 
при последващото развитие на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 14
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

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;

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 като приоритет при 
последващото развитие на единния 
пазар;

Or. ro

Изменение 15
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че предоставянето на 
висококачествени обществени услуги 
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за хората, живеещи във всеки отделен 
регион на Европейския съюз 
представлява задължително 
предварително условие за един 
динамичен и силен единен пазар;

Or. ro

Изменение 16
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

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;

7. изтъква необходимостта от това 
управлението на единния пазар да бъде 
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;

Or. en

Изменение 17
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че политиката на сближаване 
може да осигури по-бързо сближаване 
посредством интеграция и засилена 
взаимосвързаност в рамките на единния 

8. счита, че политиката на сближаване 
може да осигури по-бързо сближаване 
посредством интеграция и засилена 
взаимосвързаност в рамките на единния 
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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;

пазар; за тази цел политиката следва да 
гарантира, че регионите оползотворяват 
в пълна степен потенциала си за 
развитие в контекста на европейската 
икономическа интеграция;

Or. de

Изменение 18
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че политиката на сближаване 
може да осигури по-бързо сближаване 
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;

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

Or. en

Изменение 19
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че политиката на сближаване 
може да осигури по-бързо сближаване 

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;

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 при 
обезпечаване на пълноценното 
оползотворяване на потенциала за
развитие на регионите, както и върху 
затвърждаване на териториалното 
сътрудничество на трансгранично 
равнище в контекста на европейската 
икономическа интеграция;

Or. ro

Изменение 20
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита за нежелателно 
въвеждането на клауза за условност в 
структурните 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.

заличава се

Or. fr

Изменение 21
Karin Kadenbach

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. счита за нежелателно 
въвеждането на клауза за условност в 
структурните 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.

заличава се

Or. en

Изменение 22
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита за нежелателно въвеждането 
на клауза за условност в структурните 
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.

9. счита въвеждането на клаузи за 
условност в структурните фондове за 
необходимо и счита, че навременното 
транспониране на правилата на единния 
пазар прави финансовата подкрепа от 
страна на ЕС по-ефективна.

Or. de

Изменение 23
Lambert van Nistelrooij
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Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита за нежелателно 
въвеждането на клауза за условност в 
структурните 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.

9. стига до заключението, че формите 
на условност в структурните фондове 
биха могли да се свържат с 
транспонирането на директивите 
относно единния пазар, но счита, че 
до такива мерки следва да се прибягва 
единствено в краен случай; също така
счита, че използването на финансовата 
подкрепа от страна на ЕС за 
стимулиране на навременното 
транспониране на правилата на единния 
пазар следва да бъде балансирано по 
необходимия начин.

Or. en

Изменение 24
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че по-специално 
европейското териториално 
сътрудничество се основава на сходни 
с тези на единния пазар принципи, 
насърчавайки трансграничните 
взаимодействия и съвместното 
извличане на изгоди от регионални и 
местни инфраструктури, инвестиции 
и пазари;

Or. en

Изменение 25
Lambert van Nistelrooij
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Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. счита, че процентът на грешки в 
политиката на сближаване се дължи 
до голяма степен на политики на 
единния пазар като например 
обществените поръчки и подчертава, 
че по-доброто прилагане на 
законодателството в областта на 
единния пазар представлява важно 
предварително условие за 
ограничаването на тези грешки.

Or. en


