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Tarkistus 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0052/2019
Nicola Danti
Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien osoittautuneet merkittäväksi 
kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia 
mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja 
eurooppalaisille yrityksille, etenkin 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 
vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä. 
Sisämarkkinat ovat edistäneet työpaikkojen 
luomista ja tarjonneet kuluttajille 
suuremman valikoiman edullisemmilla 
hinnoilla. Ne toimivat vahvemman, 
tasapainoisemman ja 
oikeudenmukaisemman talouden 
moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi 
unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti 
globalisaation lisääntyessä.

(1) Sisämarkkinat ovat unionin 
kulmakivi. Ne ovat perustamisestaan 
lähtien osoittautuneet merkittäväksi 
kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
edistäjäksi. Ne ovat luoneet uusia 
mahdollisuuksia ja mittakaavaetuja 
eurooppalaisille yrityksille, etenkin 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 
vahvistaneet niiden teollista kilpailukykyä, 
vaikkakin niistä saatavat edut olisi 
jaettava tasaisemmin, sillä kaikki 
kansalaiset eivät ole hyötyneet niistä 
samalla tavoin. Sisämarkkinat ovat 
edistäneet työpaikkojen luomista ja 
tarjonneet kuluttajille suuremman 
valikoiman edullisemmilla hinnoilla. Ne 
toimivat vahvemman, tasapainoisemman ja 
oikeudenmukaisemman talouden 
moottorina. Sisämarkkinat ovat yksi 
unionin pääsaavutuksista ja sen paras valtti 
globalisaation lisääntyessä.
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Tarkistus 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0052/2019
Nicola Danti
Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.

(9) Nykyaikaiset sisämarkkinat 
edistävät kilpailua ja tuovat etuja 
kuluttajille, yrityksille ja työntekijöille. 
Alati kehittyvien palvelujen 
sisämarkkinoiden paremman 
hyödyntämisen pitäisi samalla, kun 
vältetään ja torjutaan 
postilaatikkoyhtiöiden perustamisen 
kaltaisia väärinkäytöksiä, auttaa EU:n 
yrityksiä luomaan työpaikkoja ja lisäämään 
toimintaansa rajojen yli, tarjoamaan 
laajempaa palveluvalikoimaa 
edullisemmilla hinnoilla ja pitämään yllä 
kuluttajia ja työntekijöitä hyödyttäviä 
korkeita standardeja. Tämän 
saavuttamiseksi ohjelmalla olisi edistettävä 
jäljellä olevien esteiden poistamista ja 
varmistettava sääntelykehys, joka pystyy 
mukautumaan uusien innovatiivisten 
liiketoimintamallien mukaan.
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Tarkistus 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0052/2019
Nicola Danti
Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 kappale

Komission teksti Tarkistus

(79) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201385, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9586, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9687 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193988 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse petoksesta, 
lahjonnasta tai muusta laittomasta 
toiminnasta, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja. Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja 
muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa 

(79) Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201385, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9586, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/9687 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193988 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, 
oikaiseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
hallinnollisten seuraamusten määrääminen. 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, 
joihin sisältyvät myös paikan päällä 
suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, 
selvittääkseen, onko kyse petoksesta, 
lahjonnasta tai muusta laittomasta 
toiminnasta, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja. Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla tutkia osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta petoksia ja muuta 
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unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa 
niiden perusteella syytteitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137189 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet.

laitonta toimintaa, joka vahingoittaa 
unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa 
niiden perusteella syytteitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137189 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, tarpeen mukaan Euroopan 
syyttäjänvirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
valtuudet ja varmistettava, että unionin 
varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet 
osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

__________________ __________________
85 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

85 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

86 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

86 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

87 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

87 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

88 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

88 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).
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89 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

89 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).
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Tarkistus 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0052/2019
Nicola Danti
Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia, yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja niiden 
työntekijöitä ja parannetaan niiden 
vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä, 
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;
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