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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det indre marked er hjørnestenen i 
Unionen. Siden indførelsen har det vist sig 
at være en vigtig bidragyder til vækst, 
konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har 
skabt nye muligheder og stordriftsfordele 
for europæiske virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), og styrket deres 
industrielle konkurrenceevne. Det indre 
marked har bidraget til skabelsen af 
arbejdspladser og har givet forbrugerne 
flere valgmuligheder og lavere priser. Det 
er fortsat en drivkraft for opbygningen af 
en stærkere og mere afbalanceret og fair 
økonomi. Det er en af Unionens største 
bedrifter og dens største aktiv i en stadig 
mere globaliseret verden.

(1) Det indre marked er en hjørnesten i 
Unionen. Siden indførelsen har det vist sig 
at være en vigtig bidragyder til vækst, 
konkurrenceevne og beskæftigelse. Det har 
skabt nye muligheder og stordriftsfordele 
for europæiske virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), og styrket deres 
industrielle konkurrenceevne, om end 
fordelene af det burde fordeles mere 
ligeligt, idet ikke alle borgere har nydt lige 
godt af det. Det indre marked har bidraget 
til skabelsen af arbejdspladser og har givet 
forbrugerne flere valgmuligheder og lavere 
priser. Det er fortsat en drivkraft for 
opbygningen af en stærkere økonomi. Det 
er en af Unionens største bedrifter og dens 
største aktiv i en stadig mere globaliseret 
verden.
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Et moderne indre marked fremmer 
konkurrencen og gavner forbrugerne, 
virksomhederne og arbejdstagerne. En 
bedre udnyttelse af et indre marked for 
tjenesteydelser i stadig udvikling bør 
hjælpe europæiske virksomheder med at 
skabe arbejdspladser og vækst på tværs af 
grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg 
af tjenesteydelser til lavere priser og bevare 
høje standarder for forbrugere og 
arbejdstagere. For at opnå dette bør 
programmet bidrage til at fjerne de 
resterende hindringer og sikre en 
reguleringsmæssig ramme for nye 
innovative forretningsmodeller.

(9) Et moderne indre marked fremmer 
konkurrencen og gavner forbrugerne, 
virksomhederne og arbejdstagerne. En 
bedre udnyttelse af et indre marked for 
tjenesteydelser i stadig udvikling, hvor 
misbrug i form af eksempelvis 
skuffeselskaber undgås og bekæmpes, bør 
hjælpe europæiske virksomheder med at 
skabe anstændige arbejdspladser og vækst 
på tværs af grænserne, tilvejebringe et 
bredere udvalg af tjenesteydelser til lavere 
priser og bevare høje standarder for 
forbrugere og arbejdstagere. For at opnå 
dette bør programmet bidrage til at fjerne 
de resterende hindringer og sikre en 
reguleringsmæssig ramme for nye 
innovative forretningsmodeller.
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Forslag til forordning
Betragtning 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(79) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
efter omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201385, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9586, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96787 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193988. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-

(79) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
efter omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201385, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9586, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96787 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193988. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan for 
deltagende medlemsstater, jf. forordning 
(EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
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Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137189. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
tilsvarende rettigheder.

interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137189. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, hvor det er 
relevant, EPPO og Den Europæiske 
Revisionsret de fornødne rettigheder og 
den fornødne adgang og sikre, at 
tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
tilsvarende rettigheder.

__________________ __________________
85 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

85 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

86 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

86 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

87 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

87 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

88 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

88 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

89 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 

89 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
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Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Or. en
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbedre det indre markeds 
funktion og navnlig at beskytte og styrke 
borgere, forbrugere og virksomheder, især 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse 
af EU-retten, lettere markedsadgang, 
fastsættelse af standarder og ved fremme af 
menneskers, dyrs og planters sundhed og 
dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen og de decentraliserede EU-
agenturer

a) at forbedre det indre markeds 
funktion og navnlig at beskytte og styrke 
borgere, forbrugere, virksomheder og deres 
ansatte, især mikrovirksomheder og små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er), 
ved håndhævelse af EU-retten, lettere 
markedsadgang, fastsættelse af standarder 
og ved fremme af menneskers, dyrs og 
planters sundhed og dyrevelfærd; samt at 
styrke samarbejdet mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen og de decentraliserede EU-
agenturer

Or. en


