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24. understreger, at den private sektor er en 

afgørende drivkraft for bæredygtig vækst 

og jobskabelse; påpeger, at individuelle 

nationale bestemmelser og praksis 

kombineret med en utilstrækkelig 

gennemførelse af princippet om gensidig 

anerkendelse kan medføre unødvendige og 

skadelige barrierer og byrder for 

iværksættere og forbrugere; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre korrekt gennemførelse og bedre 

håndhævelse af princippet om gensidig 

anerkendelse og omkostningseffektive 

instrumenter til tvistbilæggelse; 

24. understreger, at den private sektor er en 

afgørende drivkraft for bæredygtig vækst 

og jobskabelse; påpeger, at en 

utilstrækkelig og uensartet gennemførelse 

af det indre markeds regler og principper 
kan medføre unødvendige og skadelige 

barrierer og byrder for iværksættere og 

forbrugere;  

Or. en 
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27. påpeger, at bedre betingelser for 

oprettelse af nye virksomheder og SMV'er 

kan resultere i mere aktiv innovation og 

jobskabelse og generere bæredygtig vækst; 

minder om, at mange barrierer, hvoraf 

nogle er af bureaukratisk art, hindrer 

udviklingen af SMV'er såvel i hjemlandet 

som internationalt; opfordrer til, at man 

identificerer og fjerner de hindringer, der 

står i vejen for vækst i hjemlandet og 

internationalt; 

27. påpeger, at bedre betingelser for 

oprettelse af nye virksomheder og SMV'er 

kan resultere i mere aktiv innovation og 

jobskabelse og generere bæredygtig vækst; 

minder om, at mange barrierer, hvoraf 

nogle er af bureaukratisk art, hindrer 

udviklingen af SMV'er såvel i hjemlandet 

som internationalt; opfordrer til, at man 

identificerer og fjerner uberettigede 

hindringer, der står i vejen for vækst i 

hjemlandet og internationalt; 

Or. en 
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46. bemærker, at ejerskab på mange 

niveauer af en effektiv styring af det indre 

marked effektivt vil kunne opnås, dels ved 

hjælp af en deregulering og dels gennem 

en mere udbredt kultur for håndhævelse af 

reglerne; opfordrer til udviklingen af 

menneskelig kapital, blandt andet på 

grundlag af mere tilgængelig information 

og passende uddannelse for at hæve 

videns- og bevidsthedsniveauet; 

46. bemærker, at ejerskab på mange 

niveauer af en effektiv styring af det indre 

marked effektivt vil kunne opnås, dels ved 

hjælp af bedre regulering og dels gennem 

en mere udbredt kultur for håndhævelse af 

reglerne; opfordrer til udviklingen af 

menneskelig kapital, blandt andet på 

grundlag af mere tilgængelig information 

og passende uddannelse for at hæve 

videns- og bevidsthedsniveauet; 

Or. en 

 

 


