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6.2.2019 A8-0052/155

Τροπολογία 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0052/2019
Nicola Danti
Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές 
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, 
διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση 
των εμποδίων, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους 
τομείς του εταιρικού δικαίου και του 
δικαίου των συμβάσεων και του 
εξωσυμβατικού δικαίου, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την 
εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης στους τομείς της εσωτερικής 
αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τις 
δημόσιες συμβάσεις, την εποπτεία της 
αγοράς, καθώς και στους τομείς του 
εταιρικού δικαίου και του δικαίου των 
συμβάσεων και του εξωσυμβατικού 
δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0052/156

Τροπολογία 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Barbara 
Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0052/2019
Nicola Danti
Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) με τη συμβολή στην εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, 
τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την 
τροφική αλυσίδα και σε συναφείς τομείς, 
μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της 
εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών 
οργανισμών, και την υποστήριξη της 
βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των 
ζώων, καθώς και της βιώσιμης παραγωγής 
και κατανάλωσης τροφίμων·

ε) με τη συμβολή στην εξασφάλιση 
του υψηλότατου επιπέδου υγείας για τον 
άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη 
την τροφική αλυσίδα και σε συναφείς 
τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης 
και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών 
οργανισμών, και την υποστήριξη της 
βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των 
ζώων, καθώς και της βιώσιμης παραγωγής 
και κατανάλωσης τροφίμων·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0052/157

Τροπολογία 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Σοφία Σακοράφα, 
Barbara Spinelli, Κωνσταντίνα Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0052/2019
Nicola Danti
Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των 
παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των πολιτών και των καταναλωτών, της 
κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων 
αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης του 
κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης 
ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και 
διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης 
και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

α) δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των 
παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των πολιτών και των 
καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς 
ενημέρωσης και εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης του κοινού, βέλτιστων 
πρακτικών, προώθησης ορθής πρακτικής, 
ανταλλαγής και διάδοσης 
εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και 
διοργάνωσης επιμορφώσεων·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0052/158

Τροπολογία 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα 
Κούνεβα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0052/2019
Nicola Danti
Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) νομικές οντότητες εγκατεστημένες 
σε τρίτη χώρα, η οποία δεν είναι 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ 
εξαίρεση επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση 
ότι η εν λόγω δράση επιδιώκει στόχους 
της Ένωσης και οι δραστηριότητες εκτός 
της Ένωσης συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων 
που εκτελούνται στα εδάφη των κρατών 
μελών στα οποία εφαρμόζονται οι 
Συνθήκες.

διαγράφεται
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