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Ändringsförslag  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler and others 

 

Betänkande A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 

2015/2256(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet betonar att den 

privata sektorn är en viktig drivkraft för en 

hållbar tillväxt och för skapandet av nya 

arbetstillfällen. Parlamentet påpekar att 

enskild nationell lagstiftning och praxis, i 

kombination med ett otillräckligt 

genomförande av principen om 

ömsesidigt erkännande, kan ge upphov till 

onödiga och skadliga hinder och bördor för 

företagare och konsumenter. 

Kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att säkerställa en korrekt 

tillämpning och ett bättre genomförande 

av principen om ömsesidigt erkännande 

samt efterlyser kostnadseffektiva 

tvistlösningsinstrument. 

24. Europaparlamentet betonar att den 

privata sektorn är en viktig drivkraft för en 

hållbar tillväxt och för skapandet av nya 

arbetstillfällen. Parlamentet påpekar att ett 

otillräckligt och ojämnt införlivande av 

den inre marknadens regler och principer 

kan ge upphov till onödiga och skadliga 

hinder och bördor för företagare och 

konsumenter.  

Or. en 
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Betänkande A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 

2015/2256(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet betonar att bättre 

villkor för framkomsten av nystartade 

företag och små och medelstora företag 

kan resultera i ökad innovation och ett 

aktivare jobbskapande och generera en 

hållbar tillväxt. Parlamentet påminner om 

att många hinder, bl.a. byråkratiska sådana, 

hämmar de små och medelstora företagens 

inhemska och internationella utveckling, 

och påpekar att hinder som står i vägen för 

inhemsk och internationell tillväxt måste 

identifieras och undanröjas. 

27. Europaparlamentet betonar att bättre 

villkor för framkomsten av nystartade 

företag och små och medelstora företag 

kan resultera i ökad innovation och ett 

aktivare jobbskapande och generera en 

hållbar tillväxt. Parlamentet påminner om 

att många hinder, bl.a. byråkratiska sådana, 

hämmar de små och medelstora företagens 

inhemska och internationella utveckling, 

och påpekar att omotiverade hinder som 

står i vägen för inhemsk och internationell 

tillväxt måste identifieras och undanröjas. 

Or. en 
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Betänkande A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 

2015/2256(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Flernivåansvaret för en effektiv 

styrning av den inre marknaden skulle på 

ett framgångsrikt sätt kunna åstadkommas 

dels genom avreglering, dels genom en 

mer utbredd kultur för upprätthållande av 

reglerna. Europaparlamentet uppmanar till 

utveckling av humankapitalet, bland annat 

på grundval av ökad tillgång till 

information och lämplig utbildning för att 

höja kunskaps- och medvetenhetsnivån. 

46. Flernivåansvaret för en effektiv 

styrning av den inre marknaden skulle på 

ett framgångsrikt sätt kunna åstadkommas 

dels genom bättre lagstiftning, dels genom 

en mer utbredd kultur för upprätthållande 

av reglerna. Europaparlamentet uppmanar 

till utveckling av humankapitalet, bland 

annat på grundval av ökad tillgång till 

information och lämplig utbildning för att 

höja kunskaps- och medvetenhetsnivån. 

Or. en 

 

 


