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6.2.2019 A8-0052/155

Ändringsförslag 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, 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 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra den inre marknaden mer 
effektiv, underlätta förebyggande och 
undanröjande av hinder, stödja 
utvecklingen, genomförandet och 
efterlevnaden av unionsrätten på områdena 
för den inre marknaden för varor och 
tjänster, offentlig upphandling, 
marknadsövervakning och på områdena för 
bolagsrätt, avtalsrätt och rättsregler om 
ansvar utanför avtalsförhållanden, 
bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet 
för kapital, finansiella tjänster och 
konkurrens, inbegripet utveckling av 
verktyg för förvaltning.

(a) Göra den inre marknaden mer 
effektiv, stödja utvecklingen, 
genomförandet och efterlevnaden av 
unionsrätten på områdena för den inre 
marknaden för varor och tjänster, offentlig 
upphandling, marknadsövervakning och på 
områdena för bolagsrätt, avtalsrätt och 
rättsregler om ansvar utanför 
avtalsförhållanden, bekämpning av 
penningtvätt, fri rörlighet för kapital, 
finansiella tjänster och konkurrens, 
inbegripet utveckling av verktyg för 
förvaltning.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/156

Ändringsförslag 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 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 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Bidra till en hög hälsonivå hos 
människor och djur samt en god 
växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan och på angränsande 
områden, bland annat genom att förebygga 
och utrota sjukdomar och skadegörare samt 
bidra till förbättrat djurskydd och hållbar 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion.

(e) Bidra till den högsta hälsonivån 
hos människor och djur samt en god 
växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan och på angränsande 
områden, bland annat genom att förebygga 
och utrota sjukdomar och skadegörare samt 
bidra till förbättrat djurskydd och hållbar 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/157

Ändringsförslag 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, 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 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 
som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet företag, medborgare och 
konsumenter, civilsamhället och 
myndigheter, genom transparent 
information och kampanjer för att öka 
medvetenheten, utbyte av bästa praxis, 
främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 
som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet företag, anställda, medborgare 
och konsumenter, civilsamhället och 
myndigheter, genom transparent 
information och kampanjer för att öka 
medvetenheten, utbyte av bästa praxis, 
främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/158

Ändringsförslag 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, 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
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Rättsliga enheter som är 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
associerat till programmet får i 
undantagsfall delta, under förutsättning 
att åtgärden eftersträvar unionens mål 
och verksamheten utanför unionen bidrar 
till ändamålsenligheten för insatser som 
genomförs i medlemsstatsterritorier som 
omfattas av fördragen.

utgår

Or. en


