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Poprawka 1
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że lepsze zarządzanie jednolitym 
rynkiem stwarza wielkie możliwości w 
zakresie handlu, inwestycji i wykorzystania 
siły roboczej oraz mogłoby znacznie 
zwiększyć szanse na lokalny i regionalny 
wzrost gospodarczy;

1. uważa, że lepsze zarządzanie jednolitym 
rynkiem stwarza wielkie możliwości w 
zakresie handlu, inwestycji i rynku pracy
oraz mogłoby znacznie zwiększyć szanse 
na lokalny i regionalny wzrost 
gospodarczy;

Or. de

Poprawka 2
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że lepsze zarządzanie jednolitym 
rynkiem stwarza wielkie możliwości w 
zakresie handlu, inwestycji i wykorzystania
siły roboczej oraz mogłoby znacznie 
zwiększyć szanse na lokalny i regionalny 
wzrost gospodarczy;

1. uważa, że dobre zarządzanie jednolitym 
rynkiem stwarza wielkie możliwości w 
zakresie handlu, inwestycji i organizacji
siły roboczej oraz mogłoby znacznie 
zwiększyć szanse na lokalny i regionalny 
wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 3
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że właściwe zarządzanie 
rynkiem wewnętrznym oraz ciągły rozwój 
regionów uzupełniają się i razem 
prowadzą do silnej Europy, 
charakteryzującej się spójnością i 
konkurencyjnością;

Or. ro

Poprawka 4
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że podmioty lokalne i 
regionalne wykonują wiele zadań, na które 
ma wpływ prawodawstwo UE w zakresie 
jednolitego rynku, zwłaszcza w dziedzinie 
zamówień publicznych, pomocy państwa,
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym i koncesji;

2. zwraca uwagę, że podmioty lokalne i 
regionalne wykonują wiele zadań, na które 
ma wpływ prawodawstwo UE w zakresie 
jednolitego rynku, zwłaszcza w dziedzinie 
zamówień publicznych, pomocy państwa 
oraz usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym;

Or. de

Poprawka 5
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że podmioty lokalne i 
regionalne wykonują wiele zadań, na które
ma wpływ prawodawstwo UE w zakresie 
jednolitego rynku, zwłaszcza w dziedzinie 
zamówień publicznych, pomocy państwa, 
usług świadczonych w ogólnym interesie 

2. zwraca uwagę, że podmioty lokalne i 
regionalne wykonują wiele zadań, które
przewiduje prawodawstwo UE w zakresie 
jednolitego rynku, zwłaszcza w dziedzinie 
zamówień publicznych, pomocy państwa, 
usług świadczonych w ogólnym interesie 



AM\920807PL.doc 5/14 PE500.762v01-00

PL

gospodarczym i koncesji; gospodarczym i koncesji;

Or. en

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że skuteczne zarządzanie 
jednolitym rynkiem musi równomiernie 
uwzględniać interesy wszystkich 
zaangażowanych podmiotów regionalnych 
oraz że tylko wtedy rynek wewnętrzny 
będzie działał w sposób optymalny, a 
konsumenci okażą większe zaufanie do 
tych, którzy nim zarządzają;

Or. ro

Poprawka 7
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zasada samorządności 
lokalnej i regionalnej, uznana wyraźnie w 
Traktacie z Lizbony, jak i zasady 
pomocniczości i proporcjonalności muszą 
w przyszłości zawsze stanowić podstawę 
realizacji polityki w zakresie jednolitego 
rynku;

3. podkreśla, że zasada samorządności 
lokalnej i regionalnej, uznana wyraźnie w 
Traktacie z Lizbony, jak i zasady 
pomocniczości i proporcjonalności muszą 
być należycie uwzględniane w obrębie
jednolitego rynku;

Or. fr
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Poprawka 8
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaleca, aby wzywać organy lokalne i 
regionalne oraz zrzeszające je organizacje 
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedkładania propozycji dotyczących
tego, jak najlepiej w pełni realizować ideę 
jednolitego rynku, oraz aby zachęcać 
wszystkie instytucje publiczne do 
opracowania w tym celu zasad 
prowadzenia konsultacji i dyskusji 
publicznych;

4. zaleca, aby organy lokalne i regionalne 
oraz zrzeszające je organizacje we 
wszystkich państwach członkowskich 
mogły przedkładać propozycje dotyczące
tego, jak najlepiej w pełni realizować ideę 
jednolitego rynku;

Or. fr

Poprawka 9
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaleca, aby wzywać organy lokalne i 
regionalne oraz zrzeszające je organizacje
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedkładania propozycji dotyczących 
tego, jak najlepiej w pełni realizować ideę 
jednolitego rynku, oraz aby zachęcać 
wszystkie instytucje publiczne do 
opracowania w tym celu zasad 
prowadzenia konsultacji i dyskusji 
publicznych;

4. zaleca, aby wzywać organy lokalne i 
regionalne we wszystkich państwach 
członkowskich do przedkładania 
propozycji dotyczących tego, jak najlepiej 
w pełni realizować ideę jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 10
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaleca, aby wzywać organy lokalne i 
regionalne oraz zrzeszające je organizacje 
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedkładania propozycji dotyczących 
tego, jak najlepiej w pełni realizować ideę 
jednolitego rynku, oraz aby zachęcać 
wszystkie instytucje publiczne do 
opracowania w tym celu zasad 
prowadzenia konsultacji i dyskusji 
publicznych;

4. zaleca, aby wzywać organy lokalne i 
regionalne oraz zrzeszające je organizacje 
we wszystkich państwach członkowskich 
do przedkładania propozycji dotyczących 
tego, jak najlepiej w pełni realizować ideę 
jednolitego rynku, oraz aby zachęcać 
wszystkie instytucje publiczne do 
opracowania w tym celu zasad 
prowadzenia konsultacji i dyskusji 
publicznych, a także do prowadzenia 
kampanii informacyjnych skierowanych 
do grup docelowych;

Or. ro

Poprawka 11
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby Komisja, oprócz procedur 
konsultacji i wzmożonego dialogu z 
organami lokalnymi i regionalnymi, które 
muszą egzekwować prawodawstwo UE, 
przeprowadzała przed przyjęciem 
jakichkolwiek wniosków ustawodawczych 
dogłębne oceny oddziaływania 
terytorialnego zawierające przekonujące 
argumenty przemawiające za 
koniecznością regulacji jednolitego 
rynku;

skreślony

Or. en
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Poprawka 12
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby Komisja, oprócz procedur 
konsultacji i wzmożonego dialogu z 
organami lokalnymi i regionalnymi, które 
muszą egzekwować prawodawstwo UE, 
przeprowadzała przed przyjęciem 
jakichkolwiek wniosków ustawodawczych 
dogłębne oceny oddziaływania 
terytorialnego zawierające przekonujące 
argumenty przemawiające za 
koniecznością regulacji jednolitego rynku;

5. zaleca, aby Komisja, oprócz procedur 
konsultacji i wzmożonego dialogu z 
organami lokalnymi i regionalnymi, które 
muszą egzekwować prawodawstwo UE, 
przeprowadzała przed przyjęciem 
jakichkolwiek wniosków ustawodawczych 
dogłębne oceny oddziaływania 
terytorialnego w oparciu o specyfikę 
lokalną i regionalną, zawierające 
przekonujące argumenty przemawiające za 
koniecznością regulacji jednolitego rynku;

Or. ro

Poprawka 13
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że wysoka jakość i dostępność 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
mają zasadnicze znaczenie dla lokalnych 
społeczności oraz że świadczenie 
lokalnych i regionalnych usług 
publicznych jest ważne dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
związku z czym w dalszym rozwoju 
jednolitego rynku należy w większym
stopniu uwzględniać potencjał i interesy 
organów lokalnych i regionalnych;

6. zaznacza, że wysoka jakość i dostępność 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
mają zasadnicze znaczenie dla lokalnych
i regionalnych społeczności oraz że 
świadczenie lokalnych i regionalnych 
usług publicznych jest ważne dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
związku z czym w dalszym rozwoju 
jednolitego rynku należy w pełnym stopniu 
uwzględniać potencjał i interesy organów 
lokalnych i regionalnych;

Or. en
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Poprawka 14
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że wysoka jakość i dostępność 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
mają zasadnicze znaczenie dla lokalnych 
społeczności oraz że świadczenie 
lokalnych i regionalnych usług 
publicznych jest ważne dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
związku z czym w dalszym rozwoju 
jednolitego rynku należy w większym 
stopniu uwzględniać potencjał i interesy 
organów lokalnych i regionalnych;

6. zaznacza, że wysoka jakość i dostępność 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
mają zasadnicze znaczenie dla lokalnych 
społeczności oraz że świadczenie 
lokalnych i regionalnych usług 
publicznych jest ważne dla spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
związku z czym w dalszym rozwoju 
jednolitego rynku należy w sposób 
priorytetowy uwzględniać potencjał i 
interesy organów lokalnych i regionalnych;

Or. ro

Poprawka 15
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że warunkiem sine qua non 
dynamicznego i silnego jednolitego rynku 
jest świadczenie usług publicznych 
wysokiej jakości mieszkańcom absolutnie 
wszystkich regionów Unii Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 16
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę strukturalnego
powiązania zarządzania jednolitym 
rynkiem z polityką spójności i kluczowymi 
priorytetami Unii, zwłaszcza z priorytetami 
strategii „Europa 2020”; proponuje 
zawieranie paktów terytorialnych, które 
zgodnie z założeniami strategii „Europa 
2020” i inicjatyw przewodnich polegałyby 
na skupianiu przez organy lokalne i 
regionalne swoich działań i środków 
finansowych na umocnieniu jednolitego 
rynku;

7. podkreśla potrzebę powiązania 
zarządzania jednolitym rynkiem z polityką 
spójności i kluczowymi priorytetami Unii, 
zwłaszcza z priorytetami strategii „Europa 
2020”; proponuje zawieranie paktów 
terytorialnych, które zgodnie z założeniami 
strategii „Europa 2020” i inicjatyw 
przewodnich polegałyby na skupianiu 
przez organy lokalne i regionalne swoich 
działań i środków finansowych na 
umocnieniu jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 17
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że polityka spójności może 
zapewnić szybsze osiągnięcie 
konwergencji poprzez integrację 
i ściślejsze powiązanie poszczególnych 
elementów jednolitego rynku; w tym celu 
polityka powinna nadal skupiać się na 
usuwaniu wad rynku i zapewnić regionom 
możliwość pełnego wykorzystania ich 
potencjału rozwojowego w kontekście 
europejskiej integracji gospodarczej;

8. uważa, że polityka spójności może 
zapewnić szybsze osiągnięcie 
konwergencji poprzez integrację 
i ściślejsze powiązanie poszczególnych 
elementów jednolitego rynku; w tym celu 
polityka powinna zapewnić regionom 
możliwość pełnego wykorzystania ich 
potencjału rozwojowego w kontekście 
europejskiej integracji gospodarczej;

Or. de

Poprawka 18
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że polityka spójności może 
zapewnić szybsze osiągnięcie 
konwergencji poprzez integrację i 
ściślejsze powiązanie poszczególnych 
elementów jednolitego rynku; w tym celu 
polityka powinna nadal skupiać się na 
usuwaniu wad rynku i zapewnić regionom 
możliwość pełnego wykorzystania ich 
potencjału rozwojowego w kontekście 
europejskiej integracji gospodarczej;

8. uważa, że polityka spójności może 
zapewnić szybsze osiągnięcie 
konwergencji poprzez integrację i 
ściślejsze powiązanie poszczególnych 
elementów jednolitego rynku; w tym celu 
polityka powinna nadal skupiać się na 
usuwaniu niedostatków rynku i zapewnić 
regionom możliwość pełnego 
wykorzystania ich potencjału rozwojowego 
w kontekście europejskiej integracji 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 19
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że polityka spójności może 
zapewnić szybsze osiągnięcie 
konwergencji poprzez integrację i 
ściślejsze powiązanie poszczególnych 
elementów jednolitego rynku; w tym celu 
polityka powinna nadal skupiać się na 
usuwaniu wad rynku i zapewnić regionom 
możliwość pełnego wykorzystania ich 
potencjału rozwojowego w kontekście 
europejskiej integracji gospodarczej;

8. uważa, że polityka spójności może 
zapewnić szybsze osiągnięcie 
konwergencji poprzez integrację i 
ściślejsze powiązanie poszczególnych 
elementów jednolitego rynku; w tym celu 
polityka powinna nadal skupiać się na 
usuwaniu wad rynku i zapewnić regionom 
możliwość pełnego wykorzystania ich 
potencjału rozwojowego, a także na 
zacieśnianiu współpracy terytorialnej na 
szczeblu transgranicznym w kontekście 
europejskiej integracji gospodarczej;

Or. ro

Poprawka 20
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. uważa za zbędne wszelkie klauzule 
warunkowe w ramach funduszy 
strukturalnych nagradzające te państwa 
członkowskie, które dokonują w sposób 
najbardziej zdyscyplinowany transpozycji 
dyrektyw dotyczących jednolitego rynku, i 
sądzi, że wykorzystywanie unijnego 
wsparcia finansowego, aby zachęcać do 
terminowej transpozycji zasad 
dotyczących jednolitego rynku byłoby 
niesprawiedliwe.

skreślony

Or. fr

Poprawka 21
Karin Kadenbach

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa za zbędne wszelkie klauzule 
warunkowe w ramach funduszy 
strukturalnych nagradzające te państwa 
członkowskie, które dokonują w sposób 
najbardziej zdyscyplinowany transpozycji 
dyrektyw dotyczących jednolitego rynku, i 
sądzi, że wykorzystywanie unijnego 
wsparcia finansowego, aby zachęcać do 
terminowej transpozycji zasad 
dotyczących jednolitego rynku byłoby 
niesprawiedliwe.

skreślony

Or. en

Poprawka 22
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. uważa za zbędne wszelkie klauzule 
warunkowe w ramach funduszy 
strukturalnych nagradzające te państwa 
członkowskie, które dokonują w sposób 
najbardziej zdyscyplinowany transpozycji 
dyrektyw dotyczących jednolitego rynku, i
sądzi, że wykorzystywanie unijnego 
wsparcia finansowego, aby zachęcać do 
terminowej transpozycji zasad 
dotyczących jednolitego rynku byłoby 
niesprawiedliwe.

9. za sensowne uznaje klauzule 
warunkowe w ramach funduszy 
strukturalnych, a ponadto sądzi, że
terminowe wdrożenie przepisów 
dotyczących rynku wewnętrznego podnosi 
skuteczność unijnego wsparcia 
finansowego.

Or. de

Poprawka 23
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa za zbędne wszelkie klauzule 
warunkowe w ramach funduszy 
strukturalnych nagradzające te państwa 
członkowskie, które dokonują w sposób 
najbardziej zdyscyplinowany transpozycji
dyrektyw dotyczących jednolitego rynku, i
sądzi, że wykorzystywanie unijnego 
wsparcia finansowego, aby zachęcać do 
terminowej transpozycji zasad dotyczących 
jednolitego rynku byłoby niesprawiedliwe.

9. dochodzi do wniosku, że formy 
uwarunkowań w ramach funduszy 
strukturalnych mogłyby być powiązane 
z transpozycją dyrektyw dotyczących 
jednolitego rynku w państwach 
członkowskich; uważa jednak, że środki te 
należy stosować jedynie w ostateczności, 
oraz sądzi, że wykorzystywanie unijnego 
wsparcia finansowego, aby zachęcać do 
terminowej transpozycji zasad dotyczących 
jednolitego rynku powinno być 
odpowiednio wyważone.

Or. en

Poprawka 24
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że zwłaszcza europejska 
współpraca terytorialna opiera się na 
podobnych koncepcjach co jednolity 
rynek, wspierając kontakty transgraniczne 
oraz wspólnie korzystając z regionalnych i 
lokalnych infrastruktur, inwestycji i 
rynków;

Or. en

Poprawka 25
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. uważa, że poziom błędu w polityce 
spójności wynika w dużym stopniu z 
polityk w zakresie jednolitego rynku, 
takich jak zamówienia publiczne; 
podkreśla, że istotnym warunkiem 
obniżenia tego poziomu błędu jest lepsze 
wdrażanie przepisów dotyczących 
jednolitego rynku;

Or. en


