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6.2.2019 A8-0052/155

Ændringsforslag 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at gøre det indre marked mere 
effektivt, fremme forebyggelse og 
fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af EU-
retten på områderne det indre marked for 
varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, 
markedsovervågning samt på områderne 
selskabsret, aftaleret og ansvar uden for 
kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri 
bevægelighed for kapital, finansielle 
tjenesteydelser og konkurrence, herunder 
udvikling af styringsværktøjer

a) at gøre det indre marked mere 
effektivt, støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af EU-
retten på områderne det indre marked for 
varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, 
markedsovervågning samt på områderne 
selskabsret, aftaleret og ansvar uden for 
kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri 
bevægelighed for kapital, finansielle 
tjenesteydelser og konkurrence, herunder 
udvikling af styringsværktøjer

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/156

Ændringsforslag 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Barbara 
Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at bidrage til et højt 
sundhedsniveau for mennesker, dyr og 
planter i hele fødevarekæden og på 
beslægtede områder, bl.a. ved at forebygge 
og udrydde sygdomme og skadegørere, og 
støtte forbedring af dyrevelfærd samt en 
bæredygtig fødevareproduktion og et 
bæredygtigt forbrug

e) at bidrage til det højeste 
sundhedsniveau for mennesker, dyr og 
planter i hele fødevarekæden og på 
beslægtede områder, bl.a. ved at forebygge 
og udrydde sygdomme og skadegørere, og 
støtte forbedring af dyrevelfærd samt en 
bæredygtig fødevareproduktion og et 
bæredygtigt forbrug

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/157

Ændringsforslag 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skabelse af de rette betingelser for 
styrkelse af alle aktører i det indre marked, 
herunder virksomheder, borgere og 
forbrugere, civilsamfundet og offentlige 
myndigheder gennem gennemsigtige 
oplysninger og oplysningskampagner, 
udveksling af bedste praksis, fremme af 
god praksis, udveksling og formidling af 
ekspertise og viden og tilrettelæggelse af 
uddannelsesaktiviteter

a) skabelse af de rette betingelser for 
styrkelse af alle aktører i det indre marked, 
herunder virksomheder, medarbejdere, 
borgere og forbrugere, civilsamfundet og 
offentlige myndigheder gennem 
gennemsigtige oplysninger og 
oplysningskampagner, udveksling af 
bedste praksis, fremme af god praksis, 
udveksling og formidling af ekspertise og 
viden og tilrettelæggelse af 
uddannelsesaktiviteter

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/158

Ændringsforslag 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0052/2019
Nicola Danti
Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Retlige enheder, der er etableret i 
et tredjeland, der ikke er associeret til 
programmet, er undtagelsesvis berettigede 
til at deltage, forudsat at foranstaltningen 
forfølger Unionens mål, og at 
aktiviteterne uden for Unionen bidrager 
til effektiviteten af de interventioner, der 
gennemføres på de medlemsstaters 
område, hvor traktaterne finder 
anvendelse.

udgår

Or. en


