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17.2.2016 A8-0017/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler a iní 

 

Správa A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 

2015/2256(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. zdôrazňuje, že súkromný sektor je 

kľúčovým hnacím motorom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; poukazuje 

na to, že jednotlivé vnútroštátne právne 

úpravy a postupy spolu s nevhodným 

vykonávaním zásady vzájomného 

uznávania môžu viesť ku zbytočným a 

škodlivým prekážkam a záťaži pre 

podnikateľov a spotrebiteľov; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby zaistili 

náležité uplatňovanie a lepšie 

presadzovanie zásady vzájomného 

uznávania a žiada vytvorenie nákladovo 

efektívnych nástrojov urovnávania 

sporov; 

24. zdôrazňuje, že súkromný sektor je 

kľúčovým hnacím motorom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; poukazuje 

na to, že neadekvátna a nerovnomerná 

transpozícia pravidiel a zásad jednotného 

trhu môže viesť ku zbytočným a 

škodlivým prekážkam a záťaži pre 

podnikateľov a spotrebiteľov;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler a iní 

 

Správa A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 

2015/2256(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že lepšie podmienky pre 

zakladanie začínajúcich podnikov a MSP 

môžu viesť k aktívnejšej tvorbe inovácií, 

pracovných miest a udržateľnému rastu; 

pripomína,že mnoho prekážok, a to aj 

byrokratickej povahy, bráni rozvoju MSP 

na domácej a medzinárodnej scéne; žiada 

identifikovanie a odstránenie prekážok, 

ktoré bránia domácemu a medzinárodnému 

rastu; 

27. zdôrazňuje, že lepšie podmienky pre 

zakladanie začínajúcich podnikov a MSP 

môžu viesť k aktívnejšej tvorbe inovácií, 

pracovných miest a udržateľnému rastu; 

pripomína,že mnoho prekážok, a to aj 

byrokratickej povahy, bráni rozvoju MSP 

na domácej a medzinárodnej scéne; žiada 

identifikovanie a odstránenie 

neodôvodnených prekážok, ktoré bránia 

domácemu a medzinárodnému rastu; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler a iní 

 

Správa A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 

2015/2256(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. konštatuje, že viacúrovňovú 

zodpovednosť za správu jednotného trhu 

by bolo možné úspešne dosiahnuť 

prostredníctvom deregulácie na jednej 

strane a rozsiahlejšej kultúry presadzovania 

regulačného rámca na strane druhej; 

vyzýva na rozvoj ľudského kapitálu, a to 

okrem iného na základe dostupnejších 

informácií a vhodnej odbornej prípravy 

zameranej na zvýšenie úrovne znalostí a 

informovanosti; 

46. konštatuje, že viacúrovňovú 

zodpovednosť za správu jednotného trhu 

by bolo možné úspešne dosiahnuť 

prostredníctvom lepšej regulácie na jednej 

strane a rozsiahlejšej kultúry presadzovania 

regulačného rámca na strane druhej; 

vyzýva na rozvoj ľudského kapitálu, a to 

okrem iného na základe dostupnejších 

informácií a vhodnej odbornej prípravy 

zameranej na zvýšenie úrovne znalostí a 

informovanosti; 

Or. en 

 

 


