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17.2.2016 A8-0017/1 

Pozměňovací návrh  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler a další 

 

Zpráva A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 

2015/2256(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že soukromý sektor 

představuje jeden z hlavních impulzů růstu 

a vytváření pracovních míst; poukazuje 

na to, že jednotlivé vnitrostátní regulace 

a postupy spolu s nevhodným 

uplatňováním zásady vzájemného 

uznávání mohou vytvářet zbytečné 

a škodlivé překážky a zátěž 

pro podnikatele a spotřebitele; požaduje po 

Komisi a členských státech, aby zajistily 

řádné uplatňování a lepší prosazování této 

zásady a rentabilní nástroje pro řešení 

sporů; 

24. zdůrazňuje, že soukromý sektor 

představuje jeden z hlavních motorů 

udržitelného růstu a vytváření pracovních 

míst; poukazuje na to, že nepřiměřené a 

nejednotné provádění pravidel a zásad 

jednotného trhu může vytvářet zbytečné 

a škodlivé překážky a zátěž 

pro podnikatele a spotřebitele;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/2 

Pozměňovací návrh  2 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler a  další 

 

Zpráva A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 

2015/2256(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. poukazuje na to, že lepší podmínky pro 

vznik začínajících podniků a malých 

a středních podniků by mohly vést k 

aktivnějším inovacím a aktivnějšímu 

vytváření pracovních míst a k dosažení 

udržitelného růstu; připomíná, že rozvoji 

malých a středních podniků na domácí i 

mezinárodní úrovni brání mnoho překážek, 

z nichž některé jsou byrokratické povahy; 

vyzývá k nalezení těchto překážek, které 

brání růstu na domácí i mezinárodní 

úrovni, a k jejich odstranění; 

27. poukazuje na to, že lepší podmínky pro 

vznik začínajících podniků a malých 

a středních podniků by mohly vést k 

aktivnějším inovacím a aktivnějšímu 

vytváření pracovních míst a k dosažení 

udržitelného růstu; připomíná, že rozvoji 

malých a středních podniků na domácí i 

mezinárodní úrovni brání mnoho překážek, 

z nichž některé jsou byrokratické povahy; 

vyzývá k nalezení těchto neodůvodněných 

překážek, které brání růstu na domácí 

i mezinárodní úrovni, a k jejich odstranění; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/3 

Pozměňovací návrh  3 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler a další 

 

Zpráva A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 

2015/2256(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. konstatuje, že odpovědnosti za účinnou 

správu jednotného trhu na více úrovních by 

mohlo být úspěšně dosaženo 

prostřednictvím deregulace právních 

předpisů na jedné straně a zvyšování 

kultury jejich uplatňování na straně druhé; 

vyzývá k rozvoji lidského kapitálu, mimo 

jiné na základě přístupnějších informací 

a odpovídající odborné přípravy, čímž se 

zvýší úroveň znalostí a vědomostí; 

46. konstatuje, že odpovědnosti za účinnou 

správu jednotného trhu na více úrovních by 

mohlo být úspěšně dosaženo 

prostřednictvím zkvalitnění tvorby 

právních předpisů na jedné straně 

a zvyšování kultury jejich uplatňování na 

straně druhé; vyzývá k rozvoji lidského 

kapitálu, mimo jiné na základě 

přístupnějších informací a odpovídající 

odborné přípravy, čímž se zvýší úroveň 

znalostí a vědomostí; 

Or. en 

 

 


