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Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. подчертава, че частният сектор е 

ключов двигател за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че отделните национални разпоредби 

и практики, в съчетание с 

неадекватно прилагане на принципа 

на взаимно признаване, могат да 

доведат до ненужни и вредни пречки и 

тежест за предприемачите и 

потребителите; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират 

правилно прилагане и по-добро 

изпълнение на принципа на взаимно 

признаване и икономически 

ефективни инструменти за уреждане 

на спорове; 

24. подчертава, че частният сектор е 

ключов двигател за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че неадекватното и нееднакво 

транспониране на правилата и 

принципите на единния пазар може 

да доведе до ненужни и вредни пречки и 

тежест за предприемачите и 

потребителите;  
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Предложение за резолюция Изменение 

27. изтъква, че по-добрите условия за 

появата на нови предприятия и МСП 

могат да доведат до по-голяма 

активност в иновациите и създаването 

на работни места и да генерират 

устойчив растеж; припомня, че 

съществуват много бариери, някои от 

които бюрократични, които 

възпрепятстват развитието на МСП на 

вътрешния пазар и в международен 

план; призовава за установяване и 

премахване на бариерите, които 

възпрепятстват растежа на вътрешния 

пазар и в международен план; 

27. изтъква, че по-добрите условия за 

появата на нови предприятия и МСП 

могат да доведат до по-голяма 

активност в иновациите и създаването 

на работни места и да генерират 

устойчив растеж; припомня, че 

съществуват много бариери, някои от 

които бюрократични, които 

възпрепятстват развитието на МСП на 

вътрешния пазар и в международен 

план; призовава за установяване и 

премахване на необоснованите 

бариери, които възпрепятстват растежа 

на вътрешния пазар и в международен 

план; 

Or. en 
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Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. отбелязва, че многостепенната 

ангажираност на ефективното 

управление на единния пазар би могла 

да се постигне успешно чрез 

дерегулиране, от една страна, и по-

широка култура на регулаторно 

прилагане, от друга; призовава за 

развитието на човешкия капитал, наред 

с другото, въз основа на по-достъпна 

информация и подходящо обучение с 

цел повишаване на равнищата на знания 

и осведоменост; 

46. отбелязва, че многостепенната 

ангажираност на ефективното 

управление на единния пазар би могла 

да се постигне успешно чрез по-добро 

регулиране, от една страна, и по-широка 

култура на регулаторно прилагане, от 

друга; призовава за развитието на 

човешкия капитал, наред с другото, въз 

основа на по-достъпна информация и 

подходящо обучение с цел повишаване 

на равнищата на знания и осведоменост; 

Or. en 

 

 


