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Projekt rezolucji Poprawka 

24. podkreśla, że to sektor prywatny jest 

kluczową siłą napędową zrównoważonego 

wzrostu i tworzenia miejsc pracy; 

wskazuje, że poszczególne krajowe 

przepisy i praktyki w połączeniu z 

nieodpowiednim wdrożeniem zasady 

wzajemnego uznawania mogą powodować 

niepotrzebne i szkodliwe bariery i 

obciążenia dla przedsiębiorstw i 

konsumentów; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zapewnienie właściwego 

stosowania i o lepsze egzekwowanie 

zasady wzajemnego uznawania oraz o 

racjonalne pod względem kosztów 

instrumenty rozwiązywania sporów; 

24. podkreśla, że to sektor prywatny jest 

kluczową siłą napędową zrównoważonego 

wzrostu i tworzenia miejsc pracy; 

wskazuje, że nieodpowiednie i nierówne 

wdrożenie zasad jednolitego rynku może 
powodować niepotrzebne i szkodliwe 

bariery i obciążenia dla przedsiębiorstw i 

konsumentów;  
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27. podkreśla, że lepsze warunki dla 

powstawania przedsiębiorstw typu start-up 

i MŚP mogą prowadzić do aktywniejszej 

innowacyjności i zwiększenia liczby 

nowych miejsc pracy oraz generować 

zrównoważony wzrost; przypomina, że 

wiele barier, w tym bariery biurokratyczne, 

hamuje rozwój MŚP, zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i międzynarodowym; 

wzywa do określenia i wyeliminowania 

barier, które stanowią przeszkodę dla 

wzrostu krajowego i międzynarodowego; 

27. podkreśla, że lepsze warunki dla 

powstawania przedsiębiorstw typu start-up 

i MŚP mogą prowadzić do aktywniejszej 

innowacyjności i zwiększenia liczby 

nowych miejsc pracy oraz generować 

zrównoważony wzrost; przypomina, że 

wiele barier, w tym bariery biurokratyczne, 

hamuje rozwój MŚP, zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i międzynarodowym; 

wzywa do określenia i wyeliminowania 

nieuzasadnionych barier, które stanowią 

przeszkodę dla wzrostu krajowego i 

międzynarodowego; 
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46. zwraca uwagę, iż wielopoziomowa 

odpowiedzialność za efektywne 

zarządzanie jednolitym rynkiem byłaby 

skutecznie osiągana poprzez deregulację 

prawa z jednej strony i zwiększanie 

kultury stosowania przepisów z drugiej 

strony; apeluje o rozwój kapitału ludzkiego 

m.in. poprzez większą dostępność 

informacji oraz odpowiednie szkolenia 

podnoszące poziom wiedzy i świadomości; 

46. zwraca uwagę, iż wielopoziomowa 

odpowiedzialność za efektywne 

zarządzanie jednolitym rynkiem byłaby 

skutecznie osiągana poprzez lepsze 

regulacje z jednej strony i zwiększanie 

kultury stosowania przepisów z drugiej 

strony; apeluje o rozwój kapitału ludzkiego 

m.in. poprzez większą dostępność 

informacji oraz odpowiednie szkolenia 

podnoszące poziom wiedzy i świadomości; 

Or. en 

 

 


