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Grozījums Nr.  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler un citi 

 

Ziņojums A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā 

2015/2256(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. uzsver, ka tieši privātais sektors ir 

būtisks ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu 

izveides virzītājspēks; norāda, ka atšķirīgi 

valstu noteikumi un prakse apvienojumā 

ar savstarpējās atzīšanas principa 

nepietiekamu īstenošanu var radīt 

uzņēmumiem un patērētājiem nevajadzīgus 

un traucējošus šķēršļus un slogu; aicina 

Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka 

strīdu izšķiršanas procesā tiek pienācīgi 

piemērots un labāk īstenots savstarpējās 

atzīšanas princips un izmaksu ziņā 

lietderīgi instrumenti; 

24. uzsver, ka tieši privātais sektors ir 

būtisks ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu 

izveides virzītājspēks; norāda, ka 

neatbilstīgi un nevienādi transponēti 

vienotā tirgus noteikumi un principi var 

radīt uzņēmumiem un patērētājiem 

nevajadzīgus un traucējošus šķēršļus un 

slogu;  

Or. en 
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Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler un citi 

 

Ziņojums A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā 

2015/2256(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver, ka labāki nosacījumi jaunu 

uzņēmumu un MVU veidošanai var sekmēt 

inovāciju un darbvietu radīšanu, kā arī 

nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi; atgādina, 

ka joprojām pastāv daudzi šķēršļi, tostarp 

birokrātiskie šķēršļi, kas apgrūtina MVU 

attīstību vietējā un starptautiskā mērogā; 

aicina noteikt un novērst šķēršļus, kas kavē 

izaugsmi vietējā un starptautiskā mērogā; 

27. uzsver, ka labāki nosacījumi jaunu 

uzņēmumu un MVU veidošanai var sekmēt 

inovāciju un darbvietu radīšanu, kā arī 

nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi; atgādina, 

ka joprojām pastāv daudzi šķēršļi, tostarp 

birokrātiskie šķēršļi, kas apgrūtina MVU 

attīstību vietējā un starptautiskā mērogā; 

aicina noteikt un novērst nepamatotus 

šķēršļus, kas kavē izaugsmi vietējā un 

starptautiskā mērogā; 

Or. en 
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Catherine Stihler 

Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā 

2015/2256(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. norāda, ka daudzlīmeņu līdzdalība 

efektīvā VT pārvaldībā būtu sekmīgi 

sasniedzama, no vienas puses, atceļot 

regulējumu un, no otras puses, palielinot 

noteikumu ievērošanas kultūru; aicina 

attīstīt cilvēkkapitālu, tostarp palielinot 

piekļuvi informācijai un atbilstošām 

apmācībām, kas paaugstina zināšanu un 

informētības līmeni; 

46. norāda, ka daudzlīmeņu līdzdalība 

efektīvā VT pārvaldībā būtu sekmīgi 

sasniedzama, no vienas puses, uzlabojot 

regulējumu un, no otras puses, palielinot 

noteikumu ievērošanas kultūru; aicina 

attīstīt cilvēkkapitālu, tostarp palielinot 

piekļuvi informācijai un atbilstošām 

apmācībām, kas paaugstina zināšanu un 

informētības līmeni; 

Or. en 


