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Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt dat de particuliere sector een 

cruciale motor is voor duurzame groei en 

het scheppen van banen; wijst erop dat 

afzonderlijke nationale bepalingen en 

procedures, in combinatie met een 

gebrekkige toepassing van het beginsel 

van wederzijdse erkenning, kunnen leiden 

tot onnodige en schadelijke belemmeringen 

en lasten voor ondernemers en 

consumenten; dringt er bij de Commissie 

en de lidstaten op aan toe te zien op een 

juiste toepassing en een betere 

handhaving van dit beginsel, en verzoekt 

om kostenefficiënte instrumenten voor de 

beslechting van geschillen; 

24. benadrukt dat de particuliere sector een 

cruciale motor is voor duurzame groei en 

het scheppen van banen; wijst erop dat 

inadequate en ongelijke omzetting van 

regels en beginselen inzake de interne 

markt kunnen leiden tot onnodige en 

schadelijke belemmeringen en lasten voor 

ondernemers en consumenten;  

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat betere voorwaarden voor 

de oprichting van start-ups en kmo's 

kunnen zorgen voor actievere innovatie, 

nieuwe werkgelegenheid en duurzame 

groei; brengt in herinnering dat veel 

belemmeringen, met inbegrip van 

administratieve rompslomp, de 

ontwikkeling van kmo's zowel nationaal als 

internationaal afremmen; wenst dat de 

barrières die groei op nationaal en 

internationaal vlak in de weg staan, worden 

gelocaliseerd en weggenomen; 

27. benadrukt dat betere voorwaarden voor 

de oprichting van start-ups en kmo's 

kunnen zorgen voor actievere innovatie, 

nieuwe werkgelegenheid en duurzame 

groei; brengt in herinnering dat veel 

belemmeringen, met inbegrip van 

administratieve rompslomp, de 

ontwikkeling van kmo's zowel nationaal als 

internationaal afremmen; wenst dat 

ongeoorloofde barrières die groei op 

nationaal en internationaal vlak in de weg 

staan, worden gelocaliseerd en 

weggenomen; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

46. merkt op dat deze verantwoordelijkheid 

voor een doeltreffende governance van de 

interne markt op verschillende niveaus kan 

worden bereikt door deregulering 

enerzijds en versterking van de 

handhavingscultuur anderzijds; roept op 

om het menselijke kapitaal te ontwikkelen, 

o.a. door middel van toegankelijker 

informatie en aangepaste opleidingen die 

het kennis- en bewustzijnsniveau 

verhogen; 

46. merkt op dat deze verantwoordelijkheid 

voor een doeltreffende governance van de 

interne markt op verschillende niveaus kan 

worden bereikt door betere regulering 

enerzijds en versterking van de 

handhavingscultuur anderzijds; roept op 

om het menselijke kapitaal te ontwikkelen, 

o.a. door middel van toegankelijker 

informatie en aangepaste opleidingen die 

het kennis- en bewustzijnsniveau 

verhogen; 

Or. en 

 

 


