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Tarkistus  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler ja muut 

 

Mietintö A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 

2015/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. korostaa, että yksityisellä sektorilla on 

merkittävä tehtävä kestävän kasvun 

edistäjänä ja työpaikkojen luojana; 

huomauttaa, että yksittäiset kansalliset 

säännökset ja käytännöt yhdistettyinä 

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 

riittämättömään täytäntöönpanoon voivat 
luoda turhia ja haitallisia esteitä ja rasitteita 

yrittäjille ja kuluttajille; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 

asianmukaisen soveltamisen ja paremman 

täytäntöönpanon ja kehottaa ottamaan 

käyttöön kustannustehokkaita 

riitojenratkaisuvälineitä; 

24. korostaa, että yksityisellä sektorilla on 

merkittävä tehtävä kestävän kasvun 

edistäjänä ja työpaikkojen luojana; 

huomauttaa, että sisämarkkinoiden 

sääntöjen ja periaatteiden riittämätön ja 

vaihteleva saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä voi luoda turhia ja haitallisia 

esteitä ja rasitteita yrittäjille ja kuluttajille; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/2 

Tarkistus  2 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler ja muut 

 

Mietintö A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 

2015/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että paremmat edellytykset 

start up -yritysten ja pk-yritysten 

syntymiselle voivat lisätä innovointia ja 

työpaikkojen luomista ja aikaansaada 

kestävää kasvua; muistuttaa, että monet 

esteet, joista osa on byrokraattisia, estävät 

pk-yritysten kotimaista ja kansainvälistä 

kehitystä; kehottaa kartoittamaan ja 

poistamaan kotimaista ja kansainvälistä 

kasvua estävät esteet; 

27. korostaa, että paremmat edellytykset 

start up -yritysten ja pk-yritysten 

syntymiselle voivat lisätä innovointia ja 

työpaikkojen luomista ja aikaansaada 

kestävää kasvua; muistuttaa, että monet 

esteet, joista osa on byrokraattisia, estävät 

pk-yritysten kotimaista ja kansainvälistä 

kehitystä; kehottaa kartoittamaan ja 

poistamaan kotimaista ja kansainvälistä 

kasvua estävät perusteettomat esteet; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler ja muut 

 

Mietintö A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 

2015/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. toteaa, että monitasoinen yhteinen 

vastuu sisämarkkinoiden tehokkaasta 

hallinnosta voidaan saavuttaa 

menestyksekkäästi toisaalta purkamalla 

sääntelyä ja toisaalta laajentamalla 

sääntöjen täytäntöönpanon kulttuuria; 

kehottaa kehittämään inhimillistä pääomaa 

muun muassa paremmin saatavilla olevan 

tiedon ja asianmukaisen koulutuksen avulla 

osaamisen ja tietoisuuden lisäämiseksi; 

46. toteaa, että monitasoinen yhteinen 

vastuu sisämarkkinoiden tehokkaasta 

hallinnosta voidaan saavuttaa 

menestyksekkäästi toisaalta parantamalla 

sääntelyä ja toisaalta laajentamalla 

sääntöjen täytäntöönpanon kulttuuria; 

kehottaa kehittämään inhimillistä pääomaa 

muun muassa paremmin saatavilla olevan 

tiedon ja asianmukaisen koulutuksen avulla 

osaamisen ja tietoisuuden lisäämiseksi; 

Or. en 

 

 


