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Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. pabrėžia, kad privatusis sektorius yra 

viena iš svarbiausių tvaraus ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo jėgų; pažymi, 

kad dėl atskirų nacionalinių reguliavimo 

nuostatų bei praktikos ir nepakankamo 

abipusio pripažinimo principo 

įgyvendinimo gali atsirasti nereikalingų ir 

žalingų kliūčių ir naštos verslininkams ir 

vartotojams; ragina Komisiją ir valstybes 

nares užtikrinti, kad būtų tinkamai 

taikomas abipusio pripažinimo principas 

ir ekonomiškai efektyvios ginčų 

sprendimo priemonės ir kad būtų geriau 

užtikrinamas jų laikymasis; 

24. pabrėžia, kad privatusis sektorius yra 

viena iš svarbiausių tvaraus ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo jėgų; pažymi, 

jog dėl netinkamo ir nevienodo bendrosios 

rinkos taisyklių ir principų perkėlimo į 

nacionalinę teisę gali atsirasti nereikalingų 

ir žalingų kliūčių ir naštos verslininkams ir 

vartotojams;  

Or. en 
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27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia, kad geresnės sąlygos 

startuoliams ir MVĮ steigti galėtų paskatinti 

aktyviau diegti naujoves, kurti darbo vietas 

ir užtikrinti tvarų augimą; primena, kad 

MVĮ plėtrai nacionaliniu ir tarptautiniu 

mastu trukdo daug kliūčių ir kai kurios jų 

yra biurokratinės; ragina nustatyti ir 

panaikinti kliūtis, trukdančias augti 

nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; 

27. pabrėžia, kad geresnės sąlygos 

startuoliams ir MVĮ steigti galėtų paskatinti 

aktyviau diegti naujoves, kurti darbo vietas 

ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą; 

primena, kad MVĮ plėtrai nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu trukdo daug kliūčių ir 

kai kurios jų yra biurokratinės; ragina 

nustatyti ir panaikinti nepagrįstas kliūtis, 

trukdančias augti nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu; 

Or. en 
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46. pažymi, kad visais lygmenimis taikomą 

atsakomybę už veiksmingą bendrosios 

rinkos valdymą galima sėkmingai užtikrinti 

mažinant reglamentavimą ir sukuriant 

plačiau paplitusią taisyklių laikymosi 

kultūrą; ragina plėtoti žmogiškąjį kapitalą, 

be kita ko, suteikiant galimybę gauti 

daugiau informacijos ir teikiant 

atitinkamus mokymus, kad didėtų žinių ir 

informuotumo lygis; 

46. pažymi, kad daugiapakopę atsakomybę 

už veiksmingą bendrosios rinkos valdymą 

būtų galima sėkmingai užtikrinti gerinant 

reglamentavimą ir sukuriant plačiau 

paplitusią reguliavimo nuostatų vykdymo 

užtikrinimo kultūrą; ragina plėtoti 

žmogiškąjį kapitalą, be kita ko, suteikiant 

galimybę gauti daugiau informacijos ir 

rengiant atitinkamus mokymus, kad didėtų 

žinių ir informuotumo lygis; 

Or. en 

 

 


