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Amendamentul 1
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța pieței unice 
oferă oportunități enorme de comerț, 
investiții și utilizare a forței de muncă și ar 
putea îmbunătăți simțitor perspectivele de 
creștere la nivel local și regional;

1. consideră că guvernanța pieței unice 
oferă oportunități enorme de comerț, 
investiții și pentru piața forței de muncă și 
ar putea îmbunătăți simțitor perspectivele 
de creștere la nivel local și regional;

Or. de

Amendamentul 2
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța pieței unice 
oferă oportunități enorme de comerț, 
investiții și utilizare a forței de muncă și ar 
putea îmbunătăți simțitor perspectivele de 
creștere la nivel local și regional;

1. consideră că buna guvernanță a pieței 
unice oferă oportunități enorme de comerț, 
investiții și organizare a forței de muncă și 
ar putea îmbunătăți simțitor perspectivele 
de creștere la nivel local și regional;

Or. en

Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că o bună guvernanță a 
pieței interne și dezvoltarea continuă a 
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regiunilor sunt complementare și 
împreună conduc către o Europă 
puternică caracterizată prin coeziune și 
competitivitate;

Or. ro

Amendamentul 4
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că actorii locali și 
regionali îndeplinesc multe sarcini care 
sunt afectate de legislația UE în domeniul 
pieței unice, îndeosebi în domeniul 
achizițiilor publice, al ajutoarelor de stat, al 
serviciilor de interes economic general și al 
concesiunilor;

2. subliniază faptul că actorii locali și 
regionali îndeplinesc multe sarcini care 
sunt afectate de legislația UE în domeniul 
pieței unice, îndeosebi în domeniul 
achizițiilor publice, al ajutoarelor de stat și
al serviciilor de interes economic general;

Or. de

Amendamentul 5
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că actorii locali și 
regionali îndeplinesc multe sarcini care 
sunt afectate de legislația UE în domeniul 
pieței unice, îndeosebi în domeniul 
achizițiilor publice, al ajutoarelor de stat, al 
serviciilor de interes economic general și al 
concesiunilor;

2. subliniază faptul că actorii locali și 
regionali îndeplinesc multe sarcini care 
sunt prevăzute de legislația UE în 
domeniul pieței unice, îndeosebi în 
domeniul achizițiilor publice, al ajutoarelor 
de stat, al serviciilor de interes economic 
general și al concesiunilor;

Or. en
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Amendamentul 6
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că o guvernanță eficientă a 
pieței unice trebuie să țină seama în mod 
echitabil de interesele tuturor actorilor 
regionali implicați și că numai astfel piața 
internă va funcționa optim iar 
consumatorii vor manifesta o încredere 
sporită față de cei care o guvernează;

Or. ro

Amendamentul 7
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că principiul 
autoguvernării locale și regionale, 
recunoscut explicit în Tratatul de la 
Lisabona, precum și principiile 
subsidiarității și proporționalității, trebuie 
să fie pietre de temelie ale oricărei 
dezvoltări politice viitoare în cadrul pieței 
unice;

3. subliniază faptul că în cadrul pieței 
unice ar trebui să se țină seama în mod 
corespunzător de principiul autoguvernării 
locale și regionale, recunoscut explicit în 
Tratatul de la Lisabona, precum și de 
principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. fr

Amendamentul 8
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă ca autoritățile locale și 
regionale și asociațiile lor umbrelă din 
toate statele membre să fie invitate să facă
sugestii referitoare la cel mai bun mod de a 
înfăptui pe deplin piața unică și ca 
instituțiile publice să fie încurajate să 
organizeze consultări publice și procese 
de dezbatere în acest scop;

4. recomandă ca autoritățile locale și 
regionale și asociațiile lor umbrelă din 
toate statele membre să poată face sugestii 
referitoare la cel mai bun mod de a înfăptui 
pe deplin piața unică;

Or. fr

Amendamentul 9
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă ca autoritățile locale și 
regionale și asociațiile lor umbrelă din 
toate statele membre să fie invitate să facă 
sugestii referitoare la cel mai bun mod de a 
înfăptui pe deplin piața unică și ca 
instituțiile publice să fie încurajate să 
organizeze consultări publice și procese 
de dezbatere în acest scop;

4. recomandă ca autoritățile locale și 
regionale din toate statele membre să fie 
invitate să facă sugestii referitoare la cel 
mai bun mod de a înfăptui pe deplin piața 
unică;

Or. en

Amendamentul 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă ca autoritățile locale și 
regionale și asociațiile lor umbrelă din 
toate statele membre să fie invitate să facă 

4. recomandă ca autoritățile locale și 
regionale și asociațiile lor umbrelă din 
toate statele membre să fie invitate să facă 
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sugestii referitoare la cel mai bun mod de a 
înfăptui pe deplin piața unică și ca 
instituțiile publice să fie încurajate să 
organizeze consultări publice și procese de 
dezbatere în acest scop;

sugestii referitoare la cel mai bun mod de a 
înfăptui pe deplin piața unică și ca 
instituțiile publice să fie încurajate să 
organizeze consultări publice și procese de 
dezbatere în acest scop, urmate de 
campanii de informare axate pe grupuri 
țintă;

Or. ro

Amendamentul 11
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă Comisiei, pe lângă 
procedurile de consultare și încurajarea 
dialogului cu autoritățile locale și 
regionale care trebuie să vegheze la 
implementarea legislației UE, să efectueze 
studii aprofundate de impact teritorial, 
enunțând argumente solide în sprijinul 
adoptării regulamentului privind piața 
unică înainte de orice altă propunere 
legislativă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recomandă Comisiei, pe lângă 
procedurile de consultare și încurajarea 
dialogului cu autoritățile locale și regionale 
care trebuie să vegheze la implementarea 
legislației UE, să efectueze studii 

5. recomandă Comisiei, pe lângă 
procedurile de consultare și încurajarea 
dialogului cu autoritățile locale și regionale 
care trebuie să vegheze la implementarea 
legislației UE, să efectueze studii 
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aprofundate de impact teritorial, enunțând 
argumente solide în sprijinul adoptării 
regulamentului privind piața unică înainte 
de orice altă propunere legislativă;

aprofundate de impact teritorial, bazate pe 
specificitățile locale și regionale, enunțând 
argumente solide în sprijinul adoptării 
regulamentului privind piața unică înainte 
de orice altă propunere legislativă;

Or. ro

Amendamentul 13
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că serviciile de interes 
general de înaltă calitate și accesibile sunt 
cruciale pentru comunitățile locale și că 
furnizarea de servicii publice la nivel local 
și regional este importantă pentru 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
motiv pentru care ar trebui să se țină cont 
mai bine de potențialul și interesele 
autorităților locale și regionale pentru 
dezvoltarea în continuare a pieței unice;

6. subliniază faptul că serviciile de interes 
general de înaltă calitate și accesibile sunt 
cruciale pentru comunitățile locale și 
regionale și că furnizarea de servicii 
publice la nivel local și regional este 
importantă pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială, motiv pentru care ar 
trebui să se țină cont pe deplin de 
potențialul și interesele autorităților locale 
și regionale pentru dezvoltarea în 
continuare a pieței unice;

Or. en

Amendamentul 14
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază faptul că serviciile de interes 
general de înaltă calitate și accesibile sunt 
cruciale pentru comunitățile locale și că 
furnizarea de servicii publice la nivel local 
și regional este importantă pentru 
coeziunea economică, socială și teritorială, 

6. subliniază faptul că serviciile de interes 
general de înaltă calitate și accesibile sunt 
cruciale pentru comunitățile locale și că 
furnizarea de servicii publice la nivel local 
și regional este importantă pentru 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
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motiv pentru care ar trebui să se țină cont 
mai bine de potențialul și interesele 
autorităților locale și regionale pentru 
dezvoltarea în continuare a pieței unice;

motiv pentru care ar trebui să se țină cont 
în mod prioritar de potențialul și interesele 
autorităților locale și regionale pentru 
dezvoltarea în continuare a pieței unice;

Or. ro

Amendamentul 15
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că o condiție sine qua non 
pentru o piață unică dinamică si 
puternică o reprezintă furnizarea unor 
servicii publice de înaltă calitate pentru 
locuitorii din absolut toate regiunile 
Uniunii Europene;

Or. ro

Amendamentul 16
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a corela din 
punct de vedere structural guvernanța 
pieței unice cu politica de coeziune și 
prioritățile cheie ale Uniunii, mai ales cele 
aferente strategiei UE 2020; propune 
încheierea unor pacte teritoriale în cadrul 
cărora autoritățile locale și regionale și-ar 
concentra activitățile și finanțarea asupra 
consolidării pieței unice în concordanță cu 
Strategia UE 2020 și inițiativele 
emblematice;

7. subliniază necesitatea de a corela 
guvernanța pieței unice cu politica de 
coeziune și prioritățile cheie ale Uniunii, 
mai ales cele aferente Strategiei UE 2020; 
propune încheierea unor pacte teritoriale în 
cadrul cărora autoritățile locale și regionale 
și-ar concentra activitățile și finanțarea 
asupra consolidării pieței unice în 
concordanță cu Strategia UE 2020 și 
inițiativele emblematice;
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Or. en

Amendamentul 17
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că politica de coeziune poate 
asigura mai repede convergența prin
intermediul integrării și a unei mai mari 
conectivități în cadrul pieței unice; pentru 
aceasta, politica ar trebui să se axeze în 
continuare pe corectarea problemelor 
pieței pentru a crea condițiile în care 
regiunile să își exploateze la maximum 
potențialul de dezvoltare în contextul 
integrării economice europene;

8. consideră că politica de coeziune poate 
asigura mai repede convergența prin 
intermediul integrării și a unei mai mari 
conectivități în cadrul pieței unice; pentru 
aceasta, politica ar trebui să creeze
condițiile în care regiunile să își exploateze 
la maximum potențialul de dezvoltare în 
contextul integrării economice europene;

Or. de

Amendamentul 18
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că politica de coeziune poate 
asigura mai repede convergența prin 
intermediul integrării și a unei mai mari 
conectivități în cadrul pieței unice; pentru 
aceasta, politica ar trebui să se axeze în 
continuare pe corectarea problemelor
pieței pentru a crea condițiile în care 
regiunile să își exploateze la maximum 
potențialul de dezvoltare în contextul 
integrării economice europene;

8. consideră că politica de coeziune poate 
asigura mai repede convergența prin 
intermediul integrării și a unei mai mari 
conectivități în cadrul pieței unice; pentru 
aceasta, politica ar trebui să se axeze în 
continuare pe corectarea deficiențelor
pieței pentru a crea condițiile în care 
regiunile să își exploateze la maximum 
potențialul de dezvoltare în contextul 
integrării economice europene;

Or. en
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Amendamentul 19
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că politica de coeziune poate 
asigura mai repede convergența prin 
intermediul integrării și a unei mai mari 
conectivități în cadrul pieței unice; pentru 
aceasta, politica ar trebui să se axeze în 
continuare pe corectarea problemelor pieței 
pentru a crea condițiile în care regiunile să 
își exploateze la maximum potențialul de 
dezvoltare în contextul integrării 
economice europene;

8. consideră că politica de coeziune poate 
asigura mai repede convergența prin 
intermediul integrării și a unei mai mari 
conectivități în cadrul pieței unice; pentru 
aceasta, politica ar trebui să se axeze în 
continuare pe corectarea problemelor pieței 
pentru a crea condițiile în care regiunile să 
își exploateze la maximum potențialul de 
dezvoltare și pe consolidarea cooperării 
teritoriale la nivel transfrontalier în 
contextul integrării economice europene;

Or. ro

Amendamentul 20
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că orice clauză de 
condiționalitate asociată fondurilor 
structurale pentru a răsplăti statele 
membre cele mai disciplinate în 
transpunerea directivelor referitoare la 
piața unică este inoportună și că ar fi 
inechitabil să se folosească instrumentul 
sprijinului financiar din partea UE pentru 
a oferi stimulente în vederea transpunerii 
prompte a normelor aferente pieței unice.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 21
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că orice clauză de 
condiționalitate asociată fondurilor 
structurale pentru a răsplăti statele 
membre cele mai disciplinate în 
transpunerea directivelor referitoare la 
piața unică este inoportună și că ar fi 
inechitabil să se folosească instrumentul 
sprijinului financiar din partea UE pentru 
a oferi stimulente în vederea transpunerii 
prompte a normelor aferente pieței unice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că orice clauză de 
condiționalitate asociată fondurilor 
structurale pentru a răsplăti statele 
membre cele mai disciplinate în 
transpunerea directivelor referitoare la 
piața unică este inoportună și că ar fi 
inechitabil să se folosească instrumentul
sprijinului financiar din partea UE pentru a 
oferi stimulente în vederea transpunerii 
prompte a normelor aferente pieței unice.

9. consideră că toate clauzele de 
condiționalitate asociată fondurilor 
structurale sunt utile și că transpunerea 
promptă a normelor aferente pieței unice
sporește eficiența sprijinului financiar din 
partea UE.

Or. de
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Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că orice clauză de 
condiționalitate asociată fondurilor
structurale pentru a răsplăti statele 
membre cele mai disciplinate în 
transpunerea directivelor referitoare la 
piața unică este inoportună și că ar fi 
inechitabil să se folosească instrumentul
sprijinului financiar din partea UE pentru a 
oferi stimulente în vederea transpunerii 
prompte a normelor aferente pieței unice.

9. concluzionează că formele de 
condiționalitate din fondurile structurale 
ar putea fi asociate cu transpunerea 
directivelor referitoare la piața unică în 
statele membre, însă consideră că aceste 
măsuri trebuie utilizate numai în ultimă 
instanță și că trebuie să existe un 
echilibru adecvat în folosirea 
instrumentului sprijinului financiar din 
partea UE pentru a oferi stimulente în 
vederea transpunerii prompte a normelor 
aferente pieței unice;

Or. en

Amendamentul 24
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că, în special, cooperarea 
teritorială europeană se bazează pe 
concepte similare celor care stau la baza 
pieței unice prin promovarea 
interacțiunilor transfrontaliere și prin 
obținerea de beneficii reciproce din 
infrastructurile locale și regionale, din 
investiții și piețe;

Or. en

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij
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Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. consideră că rata de eroare în politica 
de coeziune se datorează în mare parte 
politicilor privind piața unică, cum ar fi 
achizițiile publice, subliniind că o mai 
bună punere în aplicare a legislației 
privind piața unică este o precondiție 
importantă pentru diminuarea acestor 
rate de eroare.

Or. en


