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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. rõhutab, et jätkusuutliku 

majanduskasvu peamine ergutaja ja 

töökohtade looja on erasektor; juhib 

tähelepanu asjaolule, et üksikud 

siseriiklikud eeskirjad ja tavad, millega 

kaasneb vastastikuse tunnustamise 

põhimõtte ebapiisav rakendamine, võivad 
ettevõtjate ja tarbijate jaoks kaasa tuua 

kahjulikke ja tarbetuid tõkkeid ja 

koormust; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles tagama vastastikuse 

tunnustamise põhimõtte nõuetekohast 

kohaldamist ja paremat jõustamist ning 

kulutõhusaid vahendeid vaidluste 

lahendamiseks; 

24. rõhutab, et jätkusuutliku 

majanduskasvu peamine ergutaja ja 

töökohtade looja on erasektor; juhib 

tähelepanu asjaolule, et ühtse turu 

eeskirjade ja põhimõtete ebapiisav ja 

ebaühtlane ülevõtmine võib ettevõtjate ja 

tarbijate jaoks kaasa tuua kahjulikke ja 

tarbetuid tõkkeid ja koormust;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. toonitab, et paremad tingimused 

idufirmade ja VKEde tekkeks võivad kaasa 

tuua aktiivsema innovatsiooni ja 

töökohtade loomise ning edendada 

jätkusuutlikku majanduskasvu; tuletab 

meelde, et mitmed tõkked, millest mõned 

on bürokraatlikud, pidurdavad VKEde 

arengut nii riigisiseselt kui ka 

rahvusvaheliselt; nõuab riigisisest ja 

rahvusvahelist majanduskasvu takistavate 

tõkete tuvastamist ja kõrvaldamist; 

27. toonitab, et paremad tingimused 

idufirmade ja VKEde tekkeks võivad kaasa 

tuua aktiivsema innovatsiooni ja 

töökohtade loomise ning edendada 

jätkusuutlikku majanduskasvu; tuletab 

meelde, et mitmed tõkked, millest mõned 

on bürokraatlikud, pidurdavad VKEde 

arengut nii riigisiseselt kui ka 

rahvusvaheliselt; nõuab riigisisest ja 

rahvusvahelist majanduskasvu takistavate 

põhjendamatute tõkete tuvastamist ja 

kõrvaldamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. nõuab, et selline mitmetasandiline 

omavastutus ühtse turu tõhusa juhtimise 

eest saavutataks ühelt poolt 

dereguleerimise ja teiselt poolt eeskirjade 

järgimise kultuuri parandamise kaudu; 

kutsub üles arendama inimkapitali muu 

hulgas teabe parema kättesaadavuse ning 

teadmisi suurendavate ja teadlikkust 

parandavate asjakohaste koolituste kaudu; 

46. nõuab, et selline mitmetasandiline 

omavastutus ühtse turu tõhusa juhtimise 

eest saavutataks ühelt poolt parema 

õigusloome ja teiselt poolt eeskirjade 

järgimise kultuuri parandamise kaudu; 

kutsub üles arendama inimkapitali muu 

hulgas teabe parema kättesaadavuse ning 

teadmisi suurendavate ja teadlikkust 

parandavate asjakohaste koolituste kaudu; 

Or. en 

 

 


