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Amendamentul  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler și alții 

 

Raport A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 

2015/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. subliniază că sectorul privat constituie 

un motor esențial pentru o creștere durabilă 

și pentru crearea de locuri de muncă; 

subliniază că reglementările și practicile 

naționale, cuplate cu o transpunere 

inadecvată a principiului recunoașterii 

reciproce, pot crea bariere inutile și 

dăunătoare pentru mediul de afaceri și 

consumatori; invită Comisia și statele 

membre să asigure respectarea corectă și 

o mai bună aplicare a principiului 

recunoașterii reciproce, precum și 

instrumente eficiente din punctul de 

vedere al costurilor pentru reglementarea 

diferendelor; 

24. subliniază că sectorul privat constituie 

un motor esențial pentru o creștere durabilă 

și pentru crearea de locuri de muncă; 

observă că transpunerea 

necorespunzătoare sau neuniformă a 

normelor și principiilor privind piața 

unică poate crea bariere inutile și 

dăunătoare pentru mediul de afaceri și 

consumatori;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/2 

Amendamentul  2 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler și alții 

 

Raport A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 

2015/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că aplicarea unor măsuri mai 

favorabile pentru lansarea de noi 

întreprinderi și IMM-uri poate avea ca 

rezultat intensificarea inovării și a creării 

de locuri de muncă și genera o creștere 

sustenabilă; reamintește că există 

numeroase obstacole, unele de natură 

birocratică, care împiedică dezvoltarea 

IMM-urilor la nivel național și 

internațional; solicită identificarea și 

eliminarea obstacolelor care împiedică 

creșterea la nivel național și internațional; 

27. subliniază că aplicarea unor măsuri mai 

favorabile pentru lansarea de noi 

întreprinderi și IMM-uri poate avea ca 

rezultat intensificarea inovării și a creării 

de locuri de muncă și genera o creștere 

sustenabilă; reamintește că există 

numeroase obstacole, unele de natură 

birocratică, care împiedică dezvoltarea 

IMM-urilor la nivel național și 

internațional; solicită identificarea și 

eliminarea obstacolelor nejustificate care 

împiedică creșterea la nivel național și 

internațional; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler și alții 

 

Raport A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 

2015/2256(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază că responsabilitatea pe 

multiple niveluri a unei guvernanțe 

eficiente a pieței interne s-ar putea realiza 

în mod eficace, pe de o parte, printr-un 

proces de dereglementare și, pe de altă 

parte, prin îmbunătățirea culturii aplicării 

dispozițiilor; solicită dezvoltarea 

capitalului uman, printre altele, printr-o 

mai mare disponibilitate a informațiilor și o 

instruire adecvată, pentru a crește nivelul 

de cunoștințe și de conștientizare; 

46. subliniază că responsabilitatea pe 

multiple niveluri a unei guvernanțe 

eficiente a pieței interne s-ar putea realiza 

în mod eficace, pe de o parte, printr-o mai 

bună reglementare și, pe de altă parte, prin 

îmbunătățirea culturii aplicării 

dispozițiilor; solicită dezvoltarea 

capitalului uman, printre altele, printr-o 

mai mare disponibilitate a informațiilor și o 

instruire adecvată, pentru a crește nivelul 

de cunoștințe și de conștientizare; 

Or. en 

 

 


