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Ändringsförslag 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag, framförallt för 
mikroföretag, små och medelstora företag 
(nedan kallade små och medelstora 
företag), och stärkt deras industriella 
konkurrenskraft. Den inre marknaden har 
bidragit till att skapa arbetsplatser och 
erbjudit konsumenterna ett större urval till 
lägre priser. Den fortsätter att vara en 
drivkraft för uppbyggnaden av en starkare, 
mer balanserad och rättvisare ekonomi. 
Den inre marknaden hör till unionens 
viktigaste landvinningar och är dess största 
tillgång i en alltmer globaliserad värld.

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag, framförallt för 
mikroföretag, små och medelstora företag 
(nedan kallade små och medelstora 
företag), och stärkt deras industriella 
konkurrenskraft, även om dess fördelar 
bör fördelas jämnare, eftersom inte alla 
medborgare dragit nytta av dessa på 
jämbördigt sätt. Den inre marknaden har 
bidragit till att skapa arbetsplatser och 
erbjudit konsumenterna ett större urval till 
lägre priser. Den fortsätter att vara en 
drivkraft för uppbyggnaden av en starkare 
ekonomi. Den inre marknaden hör till 
unionens viktigaste landvinningar och är 
dess största tillgång i en alltmer 
globaliserad värld.
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Ändringsförslag 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En modern inre marknad främjar 
konkurrens till fördel för konsumenter, 
företag och anställda. Bättre utnyttjande av 
den ständigt föränderliga inre marknaden 
för tjänster bör vara till hjälp för 
europeiska företag när det gäller att skapa 
arbetstillfällen och växa över gränserna, 
medföra ett större urval av tjänster till 
bättre priser och upprätthålla höga 
standarder för både konsumenter och 
arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, 
bör programmet bidra till att undanröja 
återstående hinder och till att säkerställa ett 
regelverk som kan lämna utrymme för nya 
innovativa affärsmodeller.

(9) En modern inre marknad främjar 
konkurrens till fördel för konsumenter, 
företag och anställda. Bättre utnyttjande av 
den ständigt föränderliga inre marknaden 
för tjänster, samtidigt som missbruk 
undviks och bekämpas, däribland 
inrättandet av brevlådeföretag, bör vara 
till hjälp för europeiska företag när det 
gäller att skapa anständiga arbetstillfällen 
och växa över gränserna, medföra ett större 
urval av tjänster till bättre priser och 
upprätthålla höga standarder för både 
konsumenter och arbetstagare. För att detta 
ska gå att uppnå, bör programmet bidra till 
att undanröja återstående hinder och till att 
säkerställa ett regelverk som kan lämna 
utrymme för nya innovativa 
affärsmodeller.
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Ändringsförslag 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201385, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9586, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9687 och rådets förordning (EU) 
2017/193988 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I enlighet med 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som påverkar 
unionens ekonomiska intressen i enlighet 

(79) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201385, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9586, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9687 och rådets förordning (EU) 
2017/193988 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I enlighet med 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2017/1939 får, när det gäller de 
deltagande medlemsstaterna, Europeiska 
åklagarmyndigheten utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som påverkar 
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med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/137189. I enlighet med 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som mottar medel från unionen 
samarbeta till fullo för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, bevilja 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs och säkerställa att tredje 
parter som är involverade i förvaltningen 
av medel från unionen beviljar likvärdiga 
rättigheter.

unionens ekonomiska intressen i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/137189. I enlighet med 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som mottar medel från unionen 
samarbeta till fullo för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, bevilja 
kommissionen, Olaf, när så är tillämpligt 
Europeiska åklagarmyndigheten och 
Europeiska revisionsrätten de rättigheter 
och den tillgång som krävs och säkerställa 
att tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter.

__________________ __________________
85 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

85 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

86 Rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

86 Rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

87 Rådets förordning (Euratom, EG) 
nr 2185/96 av den 11 november 1996 om 
de kontroller och inspektioner på platsen 
som kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

87 Rådets förordning (Euratom, EG) 
nr 2185/96 av den 11 november 1996 om 
de kontroller och inspektioner på platsen 
som kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

88 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

88 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

89 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 

89 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
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bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).
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Ändringsförslag 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller att skydda 
och stärka medborgarnas, konsumenternas 
och företagens ställning, särskilt 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (nedan kallade små och medelstora 
företag), genom säkerställande av att 
unionsrätten efterlevs, underlättande av 
marknadstillträdet, standardisering och 
främjande av människors hälsa, djurs hälsa, 
djurskyddet och växtskyddet; stärka 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och de decentraliserade 
byråerna.

(a) Förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller att skydda 
och stärka medborgarnas, konsumenternas, 
företagens och deras anställdas ställning, 
särskilt mikroföretag samt små och 
medelstora företag (nedan kallade små och 
medelstora företag), genom säkerställande 
av att unionsrätten efterlevs, underlättande 
av marknadstillträdet, standardisering och 
främjande av människors hälsa, djurs hälsa, 
djurskyddet och växtskyddet; stärka 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och de decentraliserade 
byråerna.

Or. en


