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17.2.2016 A8-0017/1 

Alteração  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler e outros 

 

Relatório A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

A governação do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu de 2016 

2015/2256(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Sublinha que o principal motor do 

crescimento sustentável e da criação de 

emprego é o setor privado; Observa que a 

especificidade da regulamentação e das 

práticas nacionais, a par da aplicação 

inadequada do princípio do 

reconhecimento mútuo, pode conduzir a 

barreiras e encargos desnecessários para os 

empresários e os consumidores; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

assegurarem a execução adequada e uma 

melhor aplicação do princípio do 

reconhecimento mútuo e apela ao recurso 

a instrumentos eficientes em termos de 

custos no âmbito da resolução de litígios; 

24. Sublinha que o principal motor do 

crescimento sustentável e da criação de 

emprego é o setor privado; Observa que a 

transposição inadequada e desigual das 

regras e dos princípios do Mercado Único 

pode conduzir a barreiras e encargos 

desnecessários para os empresários e os 

consumidores;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/2 

Alteração  2 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler e outros 

 

Relatório A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

A governação do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu de 2016 

2015/2256(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Realça que a criação de melhores 

condições para a emergência de empresas 

em fase de arranque e de PME pode tornar 

a inovação e a criação de emprego mais 

ativas e propiciar um crescimento 

sustentável; recorda que persistem ainda 

numerosos obstáculos, alguns de natureza 

burocrática, que entravam o 

desenvolvimento das PME à escala 

nacional e internacional; apela à 

identificação e à eliminação das barreiras 

que obstam ao crescimento nacional e 

internacional; 

27. Realça que a criação de melhores 

condições para a emergência de empresas 

em fase de arranque e de PME pode tornar 

a inovação e a criação de emprego mais 

ativas e propiciar um crescimento 

sustentável; recorda que persistem ainda 

numerosos obstáculos, alguns de natureza 

burocrática, que entravam o 

desenvolvimento das PME à escala 

nacional e internacional; apela à 

identificação e à eliminação das barreiras 

injustificáveis que obstam ao crescimento 

nacional e internacional; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/3 

Alteração  3 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler e outros 

 

Relatório A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

A governação do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu de 2016 

2015/2256(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Constata que a apropriação em 

múltiplos planos de uma governação eficaz 

do mercado único deve ser levada a cabo 

com sucesso, por um lado, através da 

desregulamentação e, por outro, através de 

uma cultura de execução regulamentar 

mais abrangente; apela ao desenvolvimento 

de capital humano com base, entre outros 

aspetos, numa maior acessibilidade das 

informações e em formação apropriada, a 

fim de aumentar os níveis de conhecimento 

e sensibilização; 

46. Constata que a apropriação em 

múltiplos planos de uma governação eficaz 

do Mercado Único deve ser levada a cabo 

com sucesso, por um lado, através de uma 

melhor regulamentação e, por outro, 

através de uma cultura de execução 

regulamentar mais abrangente; apela ao 

desenvolvimento de capital humano com 

base, entre outros aspetos, numa maior 

acessibilidade das informações e em 

formação apropriada, a fim de aumentar os 

níveis de conhecimento e sensibilização; 

Or. en 

 

 


