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Módosítás 1
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az egységes piac jobb 
irányítása hatalmas lehetőséget kínál a 
kereskedelem, a befektetések és a 
munkaerő hasznosítására, valamint 
jelentős mértékben javíthatná a helyi és 
regionális növekedés kilátásait;

1. úgy véli, hogy az egységes piac jobb 
irányítása hatalmas lehetőséget kínál a 
kereskedelem, a befektetések és a 
munkaerő-piac számára, valamint jelentős 
mértékben javíthatná a helyi és regionális 
növekedés kilátásait;

Or. de

Módosítás 2
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az egységes piac jobb
irányítása hatalmas lehetőséget kínál a 
kereskedelem, a befektetések és a 
munkaerő hasznosítására, valamint 
jelentős mértékben javíthatná a helyi és 
regionális növekedés kilátásait;

1. úgy véli, hogy az egységes piac jó
irányítása hatalmas lehetőséget kínál a 
kereskedelem, a befektetések és a 
munkaerő megszervezésére, valamint 
jelentős mértékben javíthatná a helyi és 
regionális növekedés kilátásait;

Or. en

Módosítás 3
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a belső piac jó 
irányítása és a régiók további fejlődése 
kiegészíti egymást, és együttesen erős 
Európát teremt, amelyet kohézió és 
versenyképesség jellemez;

Or. ro

Módosítás 4
Heide Rühle

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a helyi és regionális 
szereplők sok olyan feladatot látnak el, 
amelyeket érintenek az egységes piacról 
szóló uniós jogszabályok, különösen a 
közbeszerzés, az állami támogatás, az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások, 
valamint a koncessziók területén;

2. rámutat, hogy a helyi és regionális 
szereplők sok olyan feladatot látnak el, 
amelyeket érintenek az egységes piacról 
szóló uniós jogszabályok, különösen a 
közbeszerzés, az állami támogatás, 
valamint az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások területén;

Or. de

Módosítás 5
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a helyi és regionális 
szereplők sok olyan feladatot látnak el, 
amelyeket érintenek az egységes piacról 
szóló uniós jogszabályok, különösen a 
közbeszerzés, az állami támogatás, az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások, 
valamint a koncessziók területén;

2. rámutat, hogy a helyi és regionális 
szereplők sok olyan feladatot látnak el, 
amelyeket előírnak az egységes piacról 
szóló uniós jogszabályok, különösen a 
közbeszerzés, az állami támogatás, az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások, 
valamint a koncessziók területén;
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Or. en

Módosítás 6
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az egységes piac 
hatékony irányításának egyenlő 
mértékben figyelembe kell vennie 
valamennyi regionális érdekelt fél 
érdekeit, és hogy ez az egyetlen módja, 
hogy biztosítsák a belső piac optimális 
működését, illetve a fogyasztók irányító 
szervekbe vetett nagyobb bizalmát;

Or. ro

Módosítás 7
Alain Cadec

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális
önkormányzatok, amelyeket a Lisszaboni 
Szerződés kifejezetten elismert, valamint a 
szubszidiaritás és az arányosság elvei az 
egységes piacon minden további politikai 
fejlődés alapját kell, hogy képezzék;

3. hangsúlyozza, hogy az egységes piacon 
kellően figyelembe kell venni a helyi és 
regionális önkormányzatokat, amelyeket a 
Lisszaboni Szerződés kifejezetten elismert, 
valamint a szubszidiaritás és az arányosság
elveit;

Or. fr

Módosítás 8
Alain Cadec
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. azt az ajánlást teszi, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat, valamint azok
ernyőszervezeteit valamennyi tagállamban
kérjék fel, hogy tegyenek javaslatokat, 
hogyan lehetne a legjobban elérni az 
egységes piac teljes megvalósítását, és 
hogy minden állami intézményt arra 
kellene ösztönözni, hogy e célból 
kezdjenek nyilvános konzultációt és 
vitafolyamatot;

4. azt az ajánlást teszi, hogy a helyi és 
regionális hatóságoknak, valamint azok
ernyőszervezeteinek valamennyi 
tagállamban képesnek kell lenniük, hogy 
javaslatokat tegyenek arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehetne a legjobban elérni az 
egységes piac teljes megvalósítását;

Or. fr

Módosítás 9
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. azt az ajánlást teszi, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat, valamint azok 
ernyőszervezeteit valamennyi tagállamban 
kérjék fel, hogy tegyenek javaslatokat, 
hogyan lehetne a legjobban elérni az 
egységes piac teljes megvalósítását, és 
hogy minden állami intézményt arra 
kellene ösztönözni, hogy e célból 
kezdjenek nyilvános konzultációt és 
vitafolyamatot;

4. azt az ajánlást teszi, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat valamennyi 
tagállamban kérjék fel, hogy tegyenek 
javaslatokat, hogyan lehetne a legjobban 
elérni az egységes piac teljes 
megvalósítását;

Or. en

Módosítás 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. azt az ajánlást teszi, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat, valamint azok
ernyőszervezeteit valamennyi tagállamban
kérjék fel, hogy tegyenek javaslatokat, 
hogyan lehetne a legjobban elérni az
egységes piac teljes megvalósítását, és 
hogy minden állami intézményt arra 
kellene ösztönözni, hogy e célból 
kezdjenek nyilvános konzultációt és 
vitafolyamatot;

4. azt az ajánlást teszi, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat, valamint azok
ernyőszervezeteit valamennyi tagállamban
kérjék fel, hogy tegyenek javaslatokat, 
hogyan lehetne a legjobban elérni az
egységes piac teljes megvalósítását, és 
hogy minden állami intézményt arra 
kellene ösztönözni, hogy e célból kezdjen
célcsoportokra irányuló tájékoztatási 
kampányokkal követett nyilvános 
konzultációt és vitafolyamatot;

Or. ro

Módosítás 11
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azt az ajánlást teszi, hogy a 
konzultációs folyamatok, valamint az 
uniós jogszabályok végrehajtására 
hivatott helyi és regionális hatóságokkal 
folytatott támogatott párbeszéd mellett a 
Bizottság végezzen alapos területi 
hatásvizsgálatokat, amelyek meggyőző 
érveket sorakoztatnak fel az egységes piac 
bármilyen jogalkotási javaslat elfogadása 
előtti szabályozásának szükségességére;

törölve

Or. en

Módosítás 12
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. azt az ajánlást teszi, hogy a konzultációs 
folyamatok, valamint az uniós 
jogszabályok végrehajtására hivatott helyi 
és regionális hatóságokkal folytatott 
támogatott párbeszéd mellett a Bizottság 
végezzen alapos területi hatásvizsgálatokat, 
amelyek meggyőző érveket sorakoztatnak 
fel az egységes piac bármilyen jogalkotási 
javaslat elfogadása előtti szabályozásának 
szükségességére;

5. azt az ajánlást teszi, hogy a konzultációs 
folyamatok, valamint az uniós 
jogszabályok végrehajtására hivatott helyi 
és regionális hatóságokkal folytatott 
támogatott párbeszéd mellett a Bizottság 
végezzen konkrét helyi és regionális 
jellegű, mély, területi hatásvizsgálatokat, 
amelyek meggyőző érveket sorakoztatnak 
fel az egységes piac bármilyen jogszabály 
elfogadása előtti szabályozásának 
szükségességére;

Or. ro

Módosítás 13
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy az általános érdekű, 
magas minőséget képviselő és 
hozzáférhető szolgáltatások 
kulcsfontosságúak a helyi közösségek 
számára, és hogy a helyi és regionális 
közszolgáltatások fontosak a gazdasági, 
szociális és területi kohézió szempontjából, 
és ezért az egységes piac további 
fejlesztése során jobban figyelembe kell 
venni a helyi és regionális hatóságok 
potenciálját és érdekeit;

6. rámutat, hogy az általános érdekű, 
magas minőséget képviselő és 
hozzáférhető szolgáltatások 
kulcsfontosságúak a helyi és regionális
közösségek számára, és hogy a helyi és 
regionális közszolgáltatások fontosak a 
gazdasági, szociális és területi kohézió 
szempontjából, és ezért az egységes piac 
további fejlesztése során teljes mértékben
figyelembe kell venni a helyi és regionális 
hatóságok potenciálját és érdekeit;

Or. en

Módosítás 14
Iosif Matula

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy az általános érdekű, 
magas minőséget képviselő és 
hozzáférhető szolgáltatások 
kulcsfontosságúak a helyi közösségek 
számára, és hogy a helyi és regionális 
közszolgáltatások fontosak a gazdasági, 
szociális és területi kohézió szempontjából, 
és ezért az egységes piac további 
fejlesztése során jobban figyelembe kell 
venni a helyi és regionális hatóságok 
potenciálját és érdekeit;

6. rámutat, hogy az általános érdekű, 
magas minőséget képviselő és 
hozzáférhető szolgáltatások 
kulcsfontosságúak a helyi közösségek 
számára, és hogy a helyi és regionális 
közszolgáltatások fontosak a gazdasági, 
szociális és területi kohézió szempontjából, 
és ezért az egységes piac további 
fejlesztése során prioritásként kell 
figyelembe venni a helyi és regionális 
hatóságok potenciálját és érdekeit;

Or. ro

Módosítás 15
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az Európai Unió 
valamennyi régiójában élő emberek 
számára történő magas színvonalú 
szolgáltatásnyújtás a dinamikus és erős 
egységes piac egyértelmű előfeltétele;

Or. ro

Módosítás 16
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 
irányításának strukturális szempontból
kapcsolódnia kell a kohéziós politikához, 

7. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 
irányításának kapcsolódnia kell a kohéziós 
politikához, valamint a fontos uniós, 
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valamint a fontos uniós – különösen az EU 
2020 stratégiában foglalt – prioritásokhoz; 
területi paktumok létrehozását is javasolja, 
melyek keretében a helyi és regionális 
hatóságok az EU 2020 stratégiával és a 
kiemelt kezdeményezésekkel összhangban 
az egységes piac megerősítésére 
összpontosíthatják tevékenységeiket és a 
finanszírozást;

különösen az EU 2020 stratégiában foglalt 
prioritásokhoz; területi paktumok 
létrehozását is javasolja, melyek keretében 
a helyi és regionális hatóságok az EU 2020 
stratégiával és a kiemelt 
kezdeményezésekkel összhangban az 
egységes piac megerősítésére 
összpontosíthatják tevékenységeiket és a 
finanszírozást;

Or. en

Módosítás 17
Heide Rühle

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
biztosíthatja a gyorsabb konvergenciát az 
egységes piac integrációja és nagyobb 
összekapcsolódása révén; ennek elérése 
érdekében a politikának továbbra is 
koncentrálnia kell a piaci hibák 
kezelésére és biztosítania kell, hogy a 
régiók teljes mértékben kihasználják 
fejlesztési potenciáljukat az európai 
gazdasági integráció összefüggésében;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
biztosíthatja a gyorsabb konvergenciát az 
egységes piac integrációja és nagyobb 
összekapcsolódása révén; ennek elérése 
érdekében a politikának biztosítania kell, 
hogy a régiók teljes mértékben 
kihasználják fejlesztési potenciáljukat az 
európai gazdasági integráció 
összefüggésében;

Or. de

Módosítás 18
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
biztosíthatja a gyorsabb konvergenciát az 
egységes piac integrációja és nagyobb 

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
biztosíthatja a gyorsabb konvergenciát az 
egységes piac integrációja és nagyobb 
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összekapcsolódása révén; ennek elérése 
érdekében a politikának továbbra is 
koncentrálnia kell a piaci hibák kezelésére 
és biztosítania kell, hogy a régiók teljes 
mértékben kihasználják fejlesztési 
potenciáljukat az európai gazdasági 
integráció összefüggésében;

összekapcsolódása révén; ennek elérése 
érdekében a politikának továbbra is 
koncentrálnia kell a piaci hiányosságok
kezelésére és biztosítania kell, hogy a 
régiók teljes mértékben kihasználják 
fejlesztési potenciáljukat az európai 
gazdasági integráció összefüggésében;

Or. en

Módosítás 19
Iosif Matula

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
biztosíthatja a gyorsabb konvergenciát az 
egységes piac integrációja és nagyobb 
összekapcsolódása révén; ennek elérése 
érdekében a politikának továbbra is 
koncentrálnia kell a piaci hibák kezelésére 
és biztosítania kell, hogy a régiók teljes 
mértékben kihasználják fejlesztési 
potenciáljukat az európai gazdasági 
integráció összefüggésében;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
biztosíthatja a gyorsabb konvergenciát az 
egységes piac integrációja és nagyobb 
összekapcsolódása révén; ennek elérése 
érdekében a politikának továbbra is 
koncentrálnia kell a piaci hibák kezelésére, 
valamint a határokon átnyúló szintű 
területi együttműködés konszolidációjára
annak biztosítása érdekében, hogy a 
régiók teljes mértékben kihasználják 
fejlesztési potenciáljukat az európai 
gazdasági integráció összefüggésében;

Or. ro

Módosítás 20
Alain Cadec

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy nem kívánatos a 
strukturális alapokban szereplő olyan 
feltételt meghatározó záradék, amely az 

törölve
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egységes piac irányelveinek átültetése 
során leginkább fegyelmezett 
tagállamokat jutalmazza, és úgy véli, hogy 
igazságtalan lenne, ha az uniós pénzügyi 
támogatást arra használnák, hogy az 
egységes piac szabályainak időben történő 
átültetéséhez nyújtsanak ösztönzőket.

Or. fr

Módosítás 21
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy nem kívánatos a 
strukturális alapokban szereplő olyan 
feltételt meghatározó záradék, amely az 
egységes piac irányelveinek átültetése 
során leginkább fegyelmezett 
tagállamokat jutalmazza, és úgy véli, hogy 
igazságtalan lenne, ha az uniós pénzügyi 
támogatást arra használnák, hogy az 
egységes piac szabályainak időben történő 
átültetéséhez nyújtsanak ösztönzőket.

törölve

Or. en

Módosítás 22
Heide Rühle

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy nem kívánatos a 
strukturális alapokban szereplő olyan
feltételt meghatározó záradék, amely az 
egységes piac irányelveinek átültetése 
során leginkább fegyelmezett 

9. úgy véli, hogy a strukturális alapokban 
szereplő feltételt meghatározó záradékok 
hasznosak, és úgy véli, hogy az egységes 
piac szabályainak időben történő átültetése 
az uniós pénzügyi támogatást 
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tagállamokat jutalmazza, és úgy véli, hogy 
igazságtalan lenne, ha az uniós pénzügyi 
támogatást arra használnák, hogy az 
egységes piac szabályainak időben történő 
átültetéséhez nyújtsanak ösztönzőket.

hatékonyabbá teszi.

Or. de

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy nem kívánatos a 
strukturális alapokban szereplő olyan 
feltételt meghatározó záradék, amely az 
egységes piac irányelveinek átültetése 
során leginkább fegyelmezett 
tagállamokat jutalmazza, és úgy véli, hogy 
igazságtalan lenne, ha az uniós pénzügyi 
támogatást arra használnák, hogy az 
egységes piac szabályainak időben történő 
átültetéséhez nyújtsanak ösztönzőket.

9. arra a következtetésre jut, hogy a 
strukturális alapokban szereplő 
feltételesség kapcsolódhatna az egységes 
piac irányelveinek tagállamokban való 
átültetéséhez, de úgy véli, hogy ezeket az 
intézkedéseket csak legvégső esetben 
kellene igénybe venni és úgy véli, hogy 
megfelelő egyensúlyt kell kialakítani az 
uniós pénzügyi támogatás arra való 
használatakor, hogy az egységes piac 
szabályainak időben történő átültetéséhez 
nyújtsanak ösztönzőket.

Or. en

Módosítás 24
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. kiemeli, hogy különösen az európai 
területi együttműködés alapul hasonló 
koncepciókon, mint az egységes piac a 
határokon átnyúló kapcsolatok 
előmozdításán keresztül, valamint azáltal, 
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hogy kölcsönös haszon keletkezik a 
regionális és helyi infrastruktúrák, 
befektetések és piacok révén;

Or. en

Módosítás 25
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. úgy véli, hogy a kohéziós politikában 
tapasztalható hibaszázalék okai nagy 
mértékben az olyan egységes piaci 
politikák, mint a közbeszerzés; 
hangsúlyozza, hogy az egységes piaci 
jogszabályok fontos előfeltételei ezen 
hibaszázalékok csökkentésének.

Or. en


