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Pozměňovací návrh 1
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že lepší správa jednotného 
trhu představuje obrovské příležitosti pro 
obchod, investice a využívání pracovních 
sil a mohla by výrazně zlepšit výhledy pro 
místní a regionální růst;

1. domnívá se, že lepší správa jednotného 
trhu představuje obrovské příležitosti pro 
obchod, investice a trh práce a mohla by 
výrazně zlepšit výhledy pro místní a 
regionální růst;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že lepší správa jednotného 
trhu představuje obrovské příležitosti pro 
obchod, investice a využívání pracovních 
sil a mohla by výrazně zlepšit výhledy pro 
místní a regionální růst;

1. domnívá se, že dobrá správa jednotného 
trhu představuje obrovské příležitosti pro 
obchod, investice a organizaci pracovních 
sil a mohla by výrazně zlepšit výhledy pro 
místní a regionální růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že dobrá správa vnitřního 
trhu a další rozvoj regionů se doplňují a 
společně vytvářejí silnou Evropu, pro niž 
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je příznačná soudržnost a 
konkurenceschopnost; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že místní a regionální 
subjekty plní řadu povinností, které jsou 
ovlivněny právními předpisy EU ohledně 
jednotného trhu, zejména v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, státní 
podpory, služeb obecného hospodářského 
zájmu a koncesí;

2. poukazuje na to, že místní a regionální 
subjekty plní řadu povinností, které jsou 
ovlivněny právními předpisy EU ohledně 
jednotného trhu, zejména v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, státní podpory 
a služeb obecného hospodářského zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že místní a regionální 
subjekty plní řadu povinností, které jsou 
ovlivněny právními předpisy EU ohledně 
jednotného trhu, zejména v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, státní 
podpory, služeb obecného hospodářského 
zájmu a koncesí;

2. poukazuje na to, že místní a regionální 
subjekty plní řadu povinností, na něž se 
vztahují právní předpisy EU ohledně 
jednotného trhu, zejména v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, státní 
podpory, služeb obecného hospodářského 
zájmu a koncesí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že účinná správa 
jednotného trhu musí stejnou měrou 
zohledňovat zájmy všech regionálních 
účastníků a že to je jediný způsob, jak 
zajistit optimální fungování vnitřního trhu 
a větší důvěru spotřebitelů v orgány, které 
jej spravují;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že jakýkoliv budoucí vývoj 
politiky jednotného trhu musí vycházet ze
zásady místní a regionální samosprávy, 
která je výslovně uznána v Lisabonské 
smlouvě, a také ze zásady subsidiarity a 
proporcionality;

3. zdůrazňuje, že jednotný trh musí řádně 
zohledňovat zásadu místní a regionální 
samosprávy, která je výslovně uznána 
v Lisabonské smlouvě, a také zásady 
subsidiarity a proporcionality;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. doporučuje vyzvat místní a regionální 4. doporučuje, aby místním a regionálním 
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orgány a jejich zastřešující sdružení ve 
všech členských státech, aby předložily
návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné 
realizace jednotného trhu, a podporovat 
všechny veřejné instituce, aby za tímto 
účelem zahájily veřejné konzultace a 
diskuse;

orgánům a jejich zastřešujícím sdružením
ve všech členských státech bylo umožněno
předkládat návrhy, jak nejlépe dosáhnout 
úplné realizace jednotného trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. doporučuje vyzvat místní a regionální 
orgány a jejich zastřešující sdružení ve 
všech členských státech, aby předložily 
návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné 
realizace jednotného trhu, a podporovat 
všechny veřejné instituce, aby za tímto 
účelem zahájily veřejné konzultace a 
diskuse;

4. doporučuje vyzvat místní a regionální 
orgány ve všech členských státech, aby 
předložily návrhy, jak nejlépe dosáhnout 
úplné realizace jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. doporučuje vyzvat místní a regionální 
orgány a jejich zastřešující sdružení ve 
všech členských státech, aby předložily 
návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné 
realizace jednotného trhu, a podporovat 
všechny veřejné instituce, aby za tímto 
účelem zahájily veřejné konzultace a 

4. doporučuje vyzvat místní a regionální 
orgány a jejich zastřešující sdružení ve 
všech členských státech, aby předložily 
návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné 
realizace jednotného trhu, a podporovat 
všechny veřejné instituce, aby za tímto 
účelem zahájily veřejné konzultace a 
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diskuse; diskuse, na něž by navazovaly informační 
kampaně zaměřené na cílové skupiny;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby Komise kromě 
konzultací a dialogu s místními a 
regionálními orgány, které musí vymáhat 
právní předpisy EU, prováděla i 
hloubková posouzení územního dopadu s 
uvedením přesvědčivých argumentů pro 
nutnost regulace jednotného trhu předtím, 
než přijme jakékoliv legislativní návrhy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby Komise kromě 
konzultací a dialogu s místními a 
regionálními orgány, které musí vymáhat 
právní předpisy EU, prováděla i hloubková 
posouzení územního dopadu s uvedením 
přesvědčivých argumentů pro nutnost 
regulace jednotného trhu předtím, než 
přijme jakékoliv legislativní návrhy;

5. doporučuje, aby Komise kromě 
konzultací a dialogu s místními a 
regionálními orgány, které musí vymáhat 
právní předpisy EU, prováděla i hloubková 
posouzení územního dopadu vycházející z 
konkrétních místních a regionálních 
podmínek s uvedením přesvědčivých 
argumentů pro nutnost regulace jednotného 
trhu předtím, než přijme jakékoliv 
legislativní návrhy;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 13
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že vysoce kvalitní a 
dostupné služby obecného zájmu jsou pro 
místní komunity zásadní a že poskytování 
místních a regionálních veřejných služeb je 
důležité pro ekonomickou, sociální a 
územní soudržnost, a proto by se v rámci 
budoucího rozvoje jednotného trhu měly 
více zohledňovat zájmy a potenciál 
místních a regionálních orgánů;

6. poukazuje na to, že vysoce kvalitní a 
dostupné služby obecného zájmu jsou pro 
místní a regionální komunity zásadní a že 
poskytování místních a regionálních 
veřejných služeb je důležité pro 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost, a proto by se v rámci 
budoucího rozvoje jednotného trhu měly 
plně zohledňovat zájmy a potenciál 
místních a regionálních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že vysoce kvalitní a 
dostupné služby obecného zájmu jsou pro 
místní komunity zásadní a že poskytování 
místních a regionálních veřejných služeb je 
důležité pro ekonomickou, sociální a 
územní soudržnost, a proto by se v rámci 
budoucího rozvoje jednotného trhu měly 
více zohledňovat zájmy a potenciál 
místních a regionálních orgánů;

6. poukazuje na to, že vysoce kvalitní a 
dostupné služby obecného zájmu jsou pro 
místní komunity zásadní a že poskytování 
místních a regionálních veřejných služeb je 
důležité pro ekonomickou, sociální a 
územní soudržnost, a proto by se v rámci 
budoucího rozvoje jednotného trhu měly 
přednostně zohledňovat zájmy a potenciál 
místních a regionálních orgánů;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 15
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že pro dynamický a silný 
jednotný trh je naprosto nezbytné, aby 
byly obyvatelům všech regionů Evropské 
unie poskytovány vysoce kvalitní veřejné 
služby;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby správa 
jednotného trhu byla strukturálně
propojená s politikou soudržnosti a 
hlavními prioritami Unie, zejména 
s prioritami strategie EU 2020; navrhuje 
vytvoření územních paktů, v rámci nichž 
by místní a regionální orgány zaměřily 
svou činnost a finanční prostředky na 
posílení jednotného trhu v souladu se 
strategií EU 2020 a stěžejními iniciativami;

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby správa 
jednotného trhu byla propojená s politikou 
soudržnosti a hlavními prioritami Unie, 
zejména s prioritami strategie EU 2020; 
navrhuje vytvoření územních paktů, 
v rámci nichž by místní a regionální orgány 
zaměřily svou činnost a finanční 
prostředky na posílení jednotného trhu 
v souladu se strategií EU 2020 a stěžejními 
iniciativami;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 8



PE500.762v01-00 10/14 AM\920807CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že politika soudržnosti 
může zajistit rychlejší sbližování 
prostřednictvím integrace a větší 
propojenosti na jednotném trhu; za tímto 
účelem by se tato politika měla i nadále 
soustředit na řešení nedostatků na trhu a
zajistit, aby regiony využívaly celý svůj 
potenciál rozvoje v rámci evropské 
hospodářské integrace;

8. domnívá se, že politika soudržnosti 
může zajistit rychlejší sbližování 
prostřednictvím integrace a větší 
propojenosti na jednotném trhu; za tímto 
účelem by tato politika měla zajistit, aby 
regiony využívaly celý svůj potenciál 
rozvoje v rámci evropské hospodářské 
integrace;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že politika soudržnosti 
může zajistit rychlejší sbližování 
prostřednictvím integrace a větší 
propojenosti na jednotném trhu; za tímto 
účelem by se tato politika měla i nadále 
soustředit na řešení nedostatků na trhu a 
zajistit, aby regiony využívaly celý svůj 
potenciál rozvoje v rámci evropské 
hospodářské integrace;

8. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že politika soudržnosti 8. domnívá se, že politika soudržnosti 
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může zajistit rychlejší sbližování 
prostřednictvím integrace a větší 
propojenosti na jednotném trhu; za tímto 
účelem by se tato politika měla i nadále 
soustředit na řešení nedostatků na trhu a
zajistit, aby regiony využívaly celý svůj 
potenciál rozvoje v rámci evropské 
hospodářské integrace;

může zajistit rychlejší sbližování 
prostřednictvím integrace a větší 
propojenosti na jednotném trhu; za tímto 
účelem by se tato politika měla i nadále 
soustředit na řešení nedostatků na trhu
s cílem zajistit, aby regiony využívaly celý 
svůj potenciál rozvoje, a měla by se 
soustředit na upevnění územní spolupráce
na přeshraniční úrovni v rámci evropské 
hospodářské integrace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. považuje jakékoliv ustanovení o 
podmíněnosti strukturálních fondů 
s cílem odměnit členské státy, které 
nejdisciplinovaněji provádějí směrnice o 
jednotném trhu do vnitrostátního práva, 
za nežádoucí a domnívá se, že by nebylo 
spravedlivé používat finanční podporu EU 
jako páku k podpoření včasného 
provádění pravidel jednotného trhu do 
vnitrostátního práva.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. považuje jakékoliv ustanovení o 
podmíněnosti strukturálních fondů 

vypouští se
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s cílem odměnit členské státy, které 
nejdisciplinovaněji provádějí směrnice o 
jednotném trhu do vnitrostátního práva, 
za nežádoucí a domnívá se, že by nebylo 
spravedlivé používat finanční podporu EU 
jako páku k podpoření včasného 
provádění pravidel jednotného trhu do 
vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. považuje jakékoliv ustanovení o 
podmíněnosti strukturálních fondů s cílem 
odměnit členské státy, které 
nejdisciplinovaněji provádějí směrnice o 
jednotném trhu do vnitrostátního práva, 
za nežádoucí a domnívá se, že by nebylo 
spravedlivé používat finanční podporu EU 
jako páku k podpoření včasného
provádění pravidel jednotného trhu do 
vnitrostátního práva.

9. považuje ustanovení o podmíněnosti 
strukturálních fondů za užitečná a domnívá 
se, že včasné provádění pravidel 
jednotného trhu do vnitrostátního práva
zvyšuje účinnost finanční podpory EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. považuje jakékoliv ustanovení o 
podmíněnosti strukturálních fondů s cílem 
odměnit členské státy, které 
nejdisciplinovaněji provádějí směrnice o 

9. usuzuje, že by mohla být stanovena 
určitá podmíněnost strukturálních fondů, 
jež by souvisela s prováděním směrnic o 
jednotném trhu v jednotlivých členských 
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jednotném trhu do vnitrostátního práva, za 
nežádoucí a domnívá se, že by nebylo 
spravedlivé používat finanční podporu EU 
jako páku k podpoření včasného provádění 
pravidel jednotného trhu do vnitrostátního 
práva.

státech, domnívá se však, že tato opatření
by měla být použita pouze jako poslední 
možnost a že používání finanční podpory
EU jako páky k podpoření včasného 
provádění pravidel jednotného trhu do 
vnitrostátního práva by mělo být řádně 
vyváženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že zejména evropská 
územní spolupráce vychází ze stejné 
koncepce jako jednotný trh v tom, že 
podporuje přeshraniční interakce a 
vzájemný prospěch z regionálních a 
místních infrastruktur, investic a trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. domnívá se, že míra chybovosti 
politiky soudržnosti je v důsledku politik 
jednotného trhu, jako je zadávání 
veřejných zakázek, vysoká, a zdůrazňuje, 
že důležitým předpokladem pro snížení 
míry chybovosti je lepší provádění 
právních předpisů v oblasti jednotného 
trhu.
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Or. en


