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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 
følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det indre marked skal løbende 
tilpasse sig et miljø under hastig forandring 
med digital revolution og globalisering. En 
ny æra inden for digital innovation 
fortsætter med at give virksomheder og 
enkeltpersoner mulighed for at skabe nye 
produkter og forretningsmodeller, men 
udgør også en udfordring for regulering og 
håndhævelse.

(2) Det indre marked skal løbende 
tilpasse sig et miljø under hastig forandring 
med digital revolution og globalisering. En 
ny æra inden for digital innovation 
fortsætter med at give virksomheder og 
enkeltpersoner mulighed for at skabe nye 
produkter og forretningsmodeller ved at 
sikre adgang til finansiering af den 
seneste generation af teknologier, men 
udgør også en udfordring for regulering og 
håndhævelse. På den anden side kræver 
alle markedsaktører større 
gennemsigtighed i forsyningskæden.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den omfattende EU-lovgivning 
udgør grundlaget for et velfungerende 
indre marked. Dette vedrører især 
regulering på områderne konkurrenceevne, 
standardisering, forbrugerbeskyttelse, 
markedsovervågning og fødevarekæden, 
men også regler for virksomheder, handel 
og finansielle transaktioner og fremme af 
fair konkurrence, hvilket sikrer de lige 
vilkår, der er afgørende for det indre 

(3) Den omfattende EU-lovgivning 
udgør grundlaget for et velfungerende 
indre marked. Dette vedrører især 
regulering på områderne konkurrenceevne, 
standardisering, forbrugerbeskyttelse, 
markedsovervågning og fødevarekæden, 
men også regler for virksomheder, handel 
og finansielle transaktioner og fremme af 
fair konkurrence via bekæmpelse af illoyal 
praksis, hvilket sikrer de lige vilkår, der er 
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markeds funktion. afgørende for det indre markeds funktion.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Udviklingen, udarbejdelsen og 
formidlingen af europæiske statistikker er 
omfattet af et særskilt europæisk statistisk 
program, der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i 
udarbejdelsen og formidlingen af 
europæiske statistikker bør det nye 
program også medtage aktiviteter, der er 
omfattet af det europæiske statistiske 
program, ved at fastlægge en ramme for 
udvikling, udarbejdelse og formidling af 
europæiske statistikker. Det nye program 
bør også fastlægge den finansielle ramme 
for europæiske statistikker med henblik på 
tilvejebringelse af sammenlignelige og 
pålidelige statistikker af høj kvalitet om 
Europa for at understøtte udformningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af alle EU-politikker.

(6) Udviklingen, udarbejdelsen og 
formidlingen af europæiske statistikker er 
omfattet af et særskilt europæisk statistisk 
program, der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 99/201347 . For at sikre kontinuitet i 
udarbejdelsen og formidlingen af 
europæiske statistikker bør det nye 
program også medtage aktiviteter, der er 
omfattet af det europæiske statistiske 
program, ved at fastlægge en ramme for 
udvikling, udarbejdelse og formidling af 
europæiske statistikker. Det nye program 
bør også fastlægge den finansielle ramme 
for europæiske statistikker med henblik på 
tilvejebringelse af de seneste 
sammenlignelige og pålidelige statistikker 
af høj kvalitet om Europa i et 
lettilgængeligt format for brugerne, for at 
understøtte udformningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af alle EU-politikker.

_________________ _________________
47Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 
2013 om det europæiske statistiske 
program 2013-2017 (EUT L 39 af 
9.2.2013, s. 12).

47 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 
2013 om det europæiske statistiske 
program 2013-2017 (EUT L 39 af 
9.2.2013, s. 12).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør derfor oprettes et program (7) Der bør derfor oprettes et program 
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for det indre marked, virksomheders 
konkurrenceevne, herunder 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders, og europæiske 
statistikker (i det følgende benævnt 
"programmet"). Programmet bør oprettes 
for en periode på syv år fra 2021 til 2027.

for det indre marked, virksomheders 
konkurrenceevne, herunder 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders, og europæiske 
statistikker (i det følgende benævnt 
"programmet"). Programmet bør oprettes 
for en periode på syv år fra 2021 til 2027, 
hvilket svarer til varigheden af FFR.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Et moderne indre marked fremmer 
konkurrencen og gavner forbrugerne, 
virksomhederne og arbejdstagerne. En 
bedre udnyttelse af et indre marked for 
tjenesteydelser i stadig udvikling bør 
hjælpe europæiske virksomheder med at 
skabe arbejdspladser og vækst på tværs af 
grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg 
af tjenesteydelser til lavere priser og bevare 
høje standarder for forbrugere og 
arbejdstagere. For at opnå dette bør 
programmet bidrage til at fjerne de 
resterende hindringer og sikre en 
reguleringsmæssig ramme for nye 
innovative forretningsmodeller.

(9) Et moderne indre marked fremmer 
konkurrencen og gavner forbrugerne, 
virksomhederne og arbejdstagerne. En 
bedre udnyttelse af et indre marked for 
tjenesteydelser i stadig udvikling bør 
hjælpe europæiske virksomheder uanset 
størrelse med at skabe nye arbejdspladser 
af høj kvalitet og vækst på tværs af 
grænserne, tilvejebringe et bredere udvalg 
af tjenesteydelser til lavere priser og bevare 
høje standarder for forbrugere og 
arbejdstagere. For at opnå dette bør 
programmet bidrage til at fjerne de 
resterende hindringer og sikre en 
reguleringsmæssig ramme for nye 
innovative forretningsmodeller og nye 
initiativer såsom opstartsvirksomheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I det indre marked er der fjernet 
lovgivningsmæssige hindringer for mange 
industrielle produkter ved hjælp af 
forebyggelsesmekanismer, vedtagelse af 
fælles regler og, hvis ikke der findes EU-
regler, på grundlag af princippet om 

(10) I det indre marked er der fjernet 
lovgivningsmæssige hindringer for mange 
industrielle produkter ved hjælp af 
forebyggelsesmekanismer, vedtagelse af 
fælles regler og, hvis ikke der findes EU-
regler, på grundlag af princippet om 
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gensidig anerkendelse. På områder, hvor 
der ikke findes EU-lovgivning, indebærer 
princippet om gensidig anerkendelse, at 
varer, der markedsføres lovligt i én 
medlemsstat, er omfattet af retten til fri 
bevægelighed og kan sælges i en anden 
medlemsstat. Utilstrækkelig anvendelse af 
gensidig anerkendelse gør det imidlertid 
vanskeligere for virksomheder at få adgang 
til markeder i andre medlemsstater. Trods 
den høje grad af markedsintegration på 
vareområdet fører dette til tabte muligheder 
for økonomien som helhed. Dette program 
bør derfor tage sigte på at forbedre 
anvendelsen af gensidig anerkendelse på 
vareområdet og mindske antallet af 
ulovlige varer og varer, som ikke 
overholder de gældende regler, der 
kommer ind på markedet.

gensidig anerkendelse. På områder, hvor 
der ikke findes EU-lovgivning, indebærer 
princippet om gensidig anerkendelse, at 
varer, der markedsføres lovligt i én 
medlemsstat, er omfattet af retten til fri 
bevægelighed og kan sælges i en anden 
medlemsstat. Utilstrækkelig anvendelse af 
gensidig anerkendelse gør det imidlertid 
vanskeligere for virksomheder at få adgang 
til markeder i andre medlemsstater, 
navnlig for virksomheder, der driver 
virksomhed på tværs af grænserne. Trods 
den høje grad af markedsintegration på 
vareområdet fører dette til tabte muligheder 
for økonomien som helhed. Dette program 
bør derfor tage sigte på at forbedre 
anvendelsen af gensidig anerkendelse på 
vareområdet og mindske antallet af 
ulovlige varer og varer, som ikke 
overholder de gældende regler, der 
kommer ind på markedet, og antallet af 
varer, som kan være sundhedsskadelige 
for forbrugerne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der er nye regulerings- og 
håndhævelsesmæssige udfordringer 
forbundet med en verden, der som følge af 
den digitale revolution er i hastig 
forandring; f.eks. i forbindelse med 
cybersikkerhed, tingenes internet eller 
kunstig intelligens. Hvis der opstår skader, 
er det vigtigt med strenge regler om 
produktsikkerhed og produktansvar for at 
sikre en politisk reaktion, der gør det 
muligt for europæiske borgere, herunder 
forbrugere og virksomheder, at nyde godt 
af sådanne regler. Programmet bør derfor 
bidrage til hurtig tilpasning og 
håndhævelse af en EU-
produktansvarsordning, som fremmer 

(11) Der er nye regulerings- og 
håndhævelsesmæssige udfordringer 
forbundet med en verden, der som følge af 
den digitale revolution er i hastig 
forandring; f.eks. i forbindelse med 
cybersikkerhed, tingenes internet eller 
kunstig intelligens. Hvis der opstår skader, 
er det vigtigt med strenge regler, der er 
formuleret på en klar og forståelig måde, 
om produktsikkerhed og produktansvar for 
at sikre en politisk reaktion, der gør det 
muligt for europæiske borgere, herunder 
forbrugere og virksomheder, at nyde godt 
af sådanne regler. Programmet bør derfor 
bidrage til hurtig tilpasning og 
håndhævelse af en EU-
produktansvarsordning, som fremmer 
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innovation. innovation.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Markedsføring af produkter, der 
ikke er i overensstemmelse med EU-retten, 
stiller dem, der overholder de gældende 
regler, ringere, og kan være til fare for 
forbrugerne. Mange iværksættere ser bort 
fra reglerne enten på grund af manglende 
viden eller med forsæt for at opnå en 
konkurrencemæssig fordel. 
Markedsovervågningsmyndigheder er ofte 
underfinansierede og begrænset af 
nationale grænser, mens iværksættere 
handler på EU-plan eller endog på globalt 
plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har 
markedsovervågningsmyndighederne 
meget vanskeligt ved at spore produkter, 
der ikke overholder de gældende regler, og 
som er importeret fra tredjelande, og finde 
frem til den ansvarlige enhed inden for 
deres jurisdiktion. Programmet bør derfor 
søge at styrke produkters overholdelse af 
de gældende regler ved at tilvejebringe de 
rette incitamenter for iværksættere, 
intensivere kontrollen med overholdelse og 
fremme et tættere grænseoverskridende 
samarbejde mellem de retshåndhævende 
myndigheder. Programmet bør også 
bidrage til at konsolidere den eksisterende 
ramme for 
markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde 
til, at markedsovervågningsmyndighederne 
i forskellige medlemsstater træffer fælles 
foranstaltninger, forbedre 
informationsudvekslingen og fremme 
konvergens og tættere integration af 
markedsovervågningsaktiviteter.

(12) Markedsføring af produkter, der 
ikke er i overensstemmelse med EU-retten 
eller ikke er godkendt, stiller dem, der 
overholder de gældende regler, ringere, og 
kan være til fare for forbrugerne. Mange 
iværksættere ser bort fra reglerne enten på 
grund af manglende viden eller med forsæt 
for at opnå en konkurrencemæssig fordel. 
Markedsovervågningsmyndigheder er ofte 
underfinansierede og begrænset af 
nationale grænser, mens iværksættere 
handler på EU-plan, på tværs af 
grænserne eller endog på globalt plan. 
Navnlig for så vidt angår e-handel har 
markedsovervågningsmyndighederne 
meget vanskeligt ved at spore produkter, 
der ikke overholder de gældende regler, og 
som er importeret fra tredjelande, og finde 
frem til den ansvarlige enhed inden for 
deres jurisdiktion. Programmet bør derfor 
søge at styrke produkters overholdelse af 
de gældende regler ved at tilvejebringe de 
rette incitamenter for iværksættere, 
intensivere kontrollen med overholdelse og 
fremme et tættere grænseoverskridende 
samarbejde mellem de retshåndhævende 
myndigheder. Programmet bør også 
bidrage til at konsolidere den eksisterende 
ramme for 
markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde 
til, at markedsovervågningsmyndighederne 
i forskellige medlemsstater træffer fælles 
foranstaltninger, forbedre 
informationsudvekslingen og fremme 
konvergens og tættere integration af 
markedsovervågningsaktiviteter.



PE623.920v02-00 8/43 AD\1174021DA.docx

DA

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Eftersom forbrugermarkederne med 
udviklingen af onlinehandel og -
rejsetjenesteydelser ikke kender nogen 
grænser, er det vigtigt at sikre, at 
forbrugere med bopæl i Unionen ydes 
tilstrækkelig beskyttelse, når de importerer 
varer og tjenesteydelser fra 
erhvervsdrivende i tredjelande. 
Programmet bør derfor give mulighed for 
at støtte samarbejdet med relevante 
organer i de vigtigste af Unionens 
tredjelandshandelspartnere, hvis det er 
nødvendigt.

(14) Eftersom forbrugermarkederne med 
den konstante og hurtige udvikling af 
onlinehandel og -rejsetjenesteydelser ikke 
kender nogen grænser, er det vigtigt at 
sikre, at forbrugere med bopæl i Unionen 
ydes tilstrækkelig beskyttelse, når de 
importerer varer og tjenesteydelser fra 
erhvervsdrivende i tredjelande. 
Programmet bør derfor give mulighed for 
at støtte samarbejdet med relevante organer 
i de vigtigste af Unionens 
tredjelandshandelspartnere.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at opfylde programmets 
målsætninger og lette tilværelsen for 
borgere og virksomheder bør der oprettes 
offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor 
brugeren er i centrum. Dette indebærer, at 
de offentlige administrationer bliver nødt 
til at begynde at arbejde på nye måder, 
nedbryde skellene mellem de forskellige 
dele af deres administration og engagere 
sig i samskabelse af disse offentlige 
tjenester sammen med borgere og 
virksomheder. De fortsatte og stadig 
stigende grænseoverskridende aktiviteter 
på det indre marked kræver endvidere 
tilvejebringelse af ajourførte oplysninger 
om virksomheders og borgeres rettigheder, 
men også oplysninger om de administrative 
formaliteter. Endvidere bliver juridisk 
rådgivning og hjælp til at løse de 
problemer, der forekommer på 

(16) For at opfylde programmets 
målsætninger og lette tilværelsen for 
borgere og virksomheder bør der oprettes 
offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor 
brugeren er i centrum, inden for alle 
områder. Dette indebærer, at de offentlige 
administrationer bliver nødt til at begynde 
at arbejde på nye måder, nedbryde skellene 
mellem de forskellige dele af deres 
administration og engagere sig i 
samskabelse af disse offentlige tjenester 
sammen med borgere og virksomheder på 
lokalt, regionalt og nationalt plan og på 
tværs af grænserne og sikre mere 
tilgængelige statslige websteder, hvor der 
er lettere adgang til de helt nødvendige 
oplysninger (AM61, ECR). De fortsatte og 
stadig stigende grænseoverskridende 
aktiviteter på det indre marked kræver 
endvidere løbende tilvejebringelse af 
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tværnationalt plan, afgørende. Det er 
desuden nødvendigt at forbinde de 
nationale administrationer på en enkel og 
effektiv måde og evaluere, hvordan det 
indre marked fungerer i praksis. 
Programmet bør derfor støtte følgende 
eksisterende værktøjer til styring af det 
indre marked: Dit Europa-portalen, som 
bør være rygraden i den kommende fælles 
digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, 
SOLVIT, informationssystemet for det 
indre marked og resultattavlen for det indre 
marked med henblik på forbedring af 
borgernes dagligdag og virksomhedernes 
mulighed for at handle på tværs af 
grænserne.

ajourførte oplysninger om virksomheders 
og borgeres rettigheder og forpligtelser, 
men også oplysninger om de administrative 
formaliteter og de skatter og afgifter, der 
er forbundet med de pågældende 
aktiviteter. Endvidere bliver juridisk 
rådgivning og hjælp til at løse de 
problemer, der forekommer på 
tværnationalt plan, afgørende. Det er 
desuden nødvendigt at forbinde de 
regionale og, hvis det er relevant, de 
nationale administrationer på en enkel og 
effektiv måde og evaluere, hvordan det 
indre marked fungerer i praksis. 
Programmet bør derfor støtte følgende 
eksisterende værktøjer til styring af det 
indre marked: Dit Europa-portalen, som 
bør være rygraden i den kommende fælles 
digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, 
SOLVIT, informationssystemet for det 
indre marked og resultattavlen for det indre 
marked med henblik på forbedring af 
borgernes dagligdag og virksomhedernes 
mulighed for at handle på tværs af 
grænserne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Programmet bør også fremme en 
korrekt og fuldstændig gennemførelse og 
anvendelse af Unionens retlige ramme for 
medlemsstaternes bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme og udviklingen af fremtidige 
politikker til at tackle nye udfordringer på 
dette område. Det bør også støtte relevante 
aktiviteter i internationale organisationer af 
europæisk interesse, f.eks. Ekspertudvalget 
om Evaluering af Foranstaltninger til 
Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og 
Finansiering af Terrorisme under 
Europarådet.

(18) Programmet bør også fremme en 
korrekt og fuldstændig gennemførelse og 
anvendelse af Unionens retlige ramme for 
medlemsstaternes bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme og udviklingen af fremtidige 
politikker til at tackle nye udfordringer på 
dette område med det formål at finde og 
gennemføre løsninger, der gør det muligt 
at forebygge og bekæmpe disse 
fænomener. Det bør også støtte relevante 
aktiviteter i internationale organisationer af 
europæisk interesse, f.eks. Ekspertudvalget 
om Evaluering af Foranstaltninger til 
Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og 
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Finansiering af Terrorisme under 
Europarådet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af at det indre marked, 
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union, omfatter et system, der 
sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes, bør 
programmet støtte Unionens 
konkurrencepolitik, netværk og samarbejde 
med nationale myndigheder og domstole 
og nå ud til en bredere gruppe af 
interesserede parter for at formidle og 
forklare rettighederne, fordelene og 
forpligtelserne ved Unionens 
konkurrencepolitik.

(20) I betragtning af at det indre marked, 
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union, omfatter et system, der 
sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes, bør 
programmet støtte Unionens 
konkurrencepolitik, netværk og samarbejde 
med nationale og internationale 
myndigheder og domstole og nå ud til en 
bredere gruppe af interesserede parter for 
at formidle og forklare rettighederne, 
fordelene og forpligtelserne ved Unionens 
konkurrencepolitik.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) SMV'er har fælles problemer, som 
ikke rammer større virksomheder i samme 
grad, med at opnå finansiering, finde 
kvalificeret arbejdskraft, lette den 
administrative byrde, indføre kreative og 
innovative løsninger, få adgang til 
markeder og fremme 
internationaliseringsaktiviteter. 
Programmet bør afhjælpe sådanne 
markedssvigt proportionalt uden at forvride 
konkurrencen på det indre marked unødigt.

(23) SMV'er har fælles problemer, som 
ikke rammer større virksomheder i samme 
grad, med at opnå finansiering, finde 
kvalificeret arbejdskraft, lette den 
administrative byrde, indføre kreative og 
innovative løsninger, få adgang til 
markeder og fremme 
internationaliseringsaktiviteter. Der bør i 
særlig grad sættes fokus på SMV'er i 
områder med særligt vanskelige forhold 
såsom bjergområder eller regionerne i 
den yderste periferi, hvor SMV'er er den 
eneste form for økonomisk virksomhed og 
den eneste beskæftigelsesform. 
Programmet bør afhjælpe sådanne 
markedssvigt proportionalt uden at forvride 
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konkurrencen på det indre marked unødigt.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Mange af Unionens problemer med 
konkurrenceevnen har at gøre med 
SMV'ers vanskeligheder med at opnå 
adgang til finansiering, fordi de kæmper 
med at dokumentere deres kreditværdighed 
og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. 
Der opstår yderligere udfordringer med 
finansieringen, fordi SMV'er er nødt til at 
forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at 
engagere sig i digitalisering, 
internationalisering, innovation og 
opkvalificering af deres arbejdsstyrke. 
Begrænset adgang til finansiering har en 
negativ effekt på skabelsen af nye 
virksomheder og på virksomhedernes 
vækst- og overlevelsesrater samt på nye 
iværksætteres beredvillighed til at overtage 
rentable virksomheder i forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse.

(24) Mange af Unionens problemer med 
konkurrenceevnen har at gøre med 
SMV'ers vanskeligheder med at opnå 
adgang til finansiering, fordi de kæmper 
med at dokumentere deres kreditværdighed 
og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. 
Der opstår yderligere udfordringer med 
finansieringen, fordi SMV'er er nødt til at 
forblive konkurrencedygtige ved f.eks. at 
engagere sig i digitalisering, 
internationalisering, innovation og 
opkvalificering af deres arbejdsstyrke. 
Begrænset adgang til finansiering har en 
negativ effekt på skabelsen af nye 
virksomheder og på virksomhedernes 
vækst- og overlevelsesrater, den lokale 
økonomi samt på nye iværksætteres 
beredvillighed til at overtage rentable 
virksomheder i forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Programmet bør yde effektiv støtte 
til SMV'er gennem hele deres livscyklus. 
Det bør bygge på den unikke viden og 
ekspertise, der er udviklet vedrørende 
SMV'er og industrisektorer, og på lang tids 
erfaring med at arbejde sammen med 
europæiske, nationale og regionale 
interesserede parter. Denne støtte bør 
bygge videre på de vellykkede erfaringer 
med Enterprise Europe-netværket som en 

(27) Programmet bør yde effektiv støtte 
til SMV'er gennem hele deres livscyklus 
uden forskelsbehandling på grund af køn 
og navnlig tilskynde unge i 
landdistrikterne til at drive virksomhed 
med henblik på at forhindre affolkning i 
landdistrikterne. Det bør bygge på den 
unikke viden og ekspertise, der er udviklet 
vedrørende SMV'er og industrisektorer, og 
på lang tids erfaring med at arbejde 
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one-stop-shop for at forbedre SMV'ers 
konkurrenceevne og udvikle deres 
forretning i og uden for det indre marked. 
Netværket har planer om fortsat at levere 
tjenesteydelser på vegne af andre EU-
programmer, navnlig Horisont 2020-
programmet, ved hjælp af disse 
programmers finansielle midler. 
Mentorordningen for unge iværksættere 
bør også fremover være det værktøj, der 
giver nye eller kommende iværksættere 
mulighed for at opnå erfaring fra 
erhvervslivet ved at matche dem med en 
erfaren iværksætter fra et andet land og 
således gøre det muligt at styrke deres 
iværksættertalent. Programmet bør 
endvidere stræbe efter at vokse og udvide 
sin geografiske dækning og dermed give 
iværksættere en bredere vifte af 
matchningsmuligheder som supplement til 
andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

sammen med europæiske, nationale og 
regionale interesserede parter. Denne støtte 
bør bygge videre på de vellykkede 
erfaringer med Enterprise Europe-
netværket som en one-stop-shop for at 
forbedre SMV'ers konkurrenceevne og 
udvikle deres forretning i og uden for det 
indre marked. Netværket har planer om 
fortsat at levere tjenesteydelser på vegne af 
andre EU-programmer, navnlig Horisont 
2020-programmet, ved hjælp af disse 
programmers finansielle midler. 
Mentorordningen for unge iværksættere 
bør også fremover være det værktøj, der 
giver nye eller kommende iværksættere 
mulighed for at opnå erfaring fra 
erhvervslivet ved at matche dem med en 
erfaren iværksætter fra et andet land og 
således gøre det muligt at styrke deres 
iværksættertalent. Programmet bør 
endvidere stræbe efter at vokse og udvide 
sin geografiske dækning og dermed give 
iværksættere en bredere vifte af 
matchningsmuligheder som supplement til 
andre EU-initiativer, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Klynger er et strategisk redskab til 
støtte for SMV'ers konkurrenceevne og 
vækst, da de tilbyder et gunstigt 
erhvervsmiljø. Fælles klyngeinitiativer bør 
opnå kritisk masse, der gør det muligt at 
fremskynde SMV'ers vækst. Ved at 
forbinde specialiserede økosystemer skaber 
klynger nye forretningsmuligheder for 
SMV'er og får dem bedre integreret i de 
europæiske og globale strategiske 
værdikæder. Der bør ydes støtte til 
udvikling af tværnationale 
partnerskabsstrategier og gennemførelse af 
fælles aktiviteter med støtte fra den 
europæiske platform for klyngesamarbejde. 

(28) Klynger er et strategisk redskab til 
støtte for SMV'ers konkurrenceevne og 
vækst, da de tilbyder et gunstigt 
erhvervsmiljø. Fælles klyngeinitiativer bør 
opnå kritisk masse, der gør det muligt at 
fremskynde SMV'ers vækst. Ved at 
forbinde specialiserede økosystemer skaber 
klynger nye forretningsmuligheder for 
SMV'er og får dem bedre integreret i de 
europæiske og globale strategiske 
værdikæder. Der bør ydes støtte til 
udvikling af tværnationale 
partnerskabsstrategier og gennemførelse af 
fælles aktiviteter med støtte fra den 
europæiske platform for klyngesamarbejde. 
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Der bør tilskyndes til bæredygtige 
partnerskaber med fortsat finansiering, hvis 
delmål for performance og deltagelse nås. 
Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres 
gennem klyngeorganisationer til følgende 
aktiviteter: indførelse af avancerede 
teknologier, nye forretningsmodeller, 
kulstoffattige og ressourceeffektive 
løsninger, kreativitet og design, 
opgradering af færdigheder, tiltrækning af 
talenter, fremskyndelse af iværksætteri 
samt internationalisering. Andre aktører 
med speciale i SMV-støtte bør inddrages 
for at fremme erhvervslivets 
transformation og gennemførelsen af 
strategier for intelligent specialisering. 
Programmet bør derfor bidrage til vækst og 
opbygge forbindelser til Unionens 
(digitale) innovationsknudepunkter og 
investeringer foretaget inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken og Horisont 
Europa. Det kan også undersøges, om der 
kan opnås synergier med 
Erasmusprogrammet.

Der bør tilskyndes til bæredygtige 
partnerskaber med fortsat finansiering, hvis 
delmål for performance og deltagelse nås. 
Direkte støtte til SMV'er bør kanaliseres 
gennem klyngeorganisationer til følgende 
aktiviteter: indførelse af avancerede 
teknologier, nye forretningsmodeller, 
kulstoffattige og ressourceeffektive 
løsninger, kreativitet og design, 
opgradering af færdigheder, tiltrækning af 
talenter, fremskyndelse af iværksætteri 
samt internationalisering. Andre aktører 
med speciale i SMV-støtte bør inddrages 
for at fremme erhvervslivets 
transformation og gennemførelsen af 
strategier for intelligent specialisering. 
Programmet bør derfor bidrage til vækst og 
opbygge forbindelser til Unionens 
(digitale) innovationsknudepunkter og 
investeringer foretaget inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken, Erasmus og 
Horisont Europa. Det kan også undersøges, 
om der kan opnås synergier med 
Erasmusprogrammet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Det er nødvendigt med et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i hele 
fødevareforsyningskæden, for at det indre 
marked kan fungere effektivt. En sikker og 
bæredygtig fødevareforsyningskæde er en 
forudsætning for samfundet og for det 
indre marked. Grænseoverskridende 
sundheds- og fødevarekriser forstyrrer det 
indre markeds funktion, idet de begrænser 
bevægeligheden for personer og varer og 
forstyrrer produktionen.

(44) Det er nødvendigt med et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i hele 
landbrugs- og fødevareforsyningskæden, 
for at det indre marked kan fungere 
effektivt. En sikker og bæredygtig 
landbrugs- og fødevareforsyningskæde er 
en forudsætning for samfundet og for det 
indre marked. Grænseoverskridende 
sundheds- og fødevarekriser forstyrrer det 
indre markeds funktion, idet de begrænser 
bevægeligheden for personer og varer og 
forstyrrer produktionen. For at forhindre 
grænseoverskridende sundheds- og 
fødevarekriser bør programmet støtte 
konkrete foranstaltninger såsom 
hasteforanstaltninger i tilfælde af 
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krisesituationer og uforudsete hændelser, 
der påvirker dyrs og planters sundhed, og 
skabe en mekanisme for direkte adgang til 
EU-krisereserven for at håndtere disse 
situationer hurtigere, mere effektivt og 
produktivt. Forebyggelse af nye og 
ukendte skadegørere og sygdomme bør 
derfor være en hovedprioritet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Den overordnede målsætning for 
EU-retten på fødevareområdet er at bidrage 
til et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden, støtte 
forbedring af dyrevelfærden, bidrage til et 
højt beskyttelses- og oplysningsniveau for 
forbrugerne og et højt beskyttelsesniveau 
for miljøet, herunder bevarelse af 
biodiversiteten, samtidig med at den 
europæiske fødevare- og foderproduktions 
bæredygtighed forbedres, 
kvalitetsstandarderne i hele Unionen 
styrkes, konkurrenceevnen i Unionens 
fødevare- og fodersektor forbedres, og der 
skabes flere job.

(45) Den overordnede målsætning for 
EU-retten på fødevareområdet er at bidrage 
til et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden, sikre 
fødevarer til rimelige priser, støtte 
forbedring af dyrevelfærden, sikre et 
rimeligt indkomstniveau inden for 
landbruget, stabilisere markederne og 
bidrage til et højt beskyttelses- og 
oplysningsniveau for forbrugerne og et højt 
beskyttelsesniveau for miljøet, herunder 
bevarelse af biodiversiteten, samtidig med 
at den europæiske fødevare- og 
foderproduktions bæredygtighed forbedres, 
fødevarespild begrænses, 
kvalitetsstandarderne i hele Unionen 
styrkes, konkurrenceevnen i Unionens 
fødevare- og fodersektor forbedres, og der 
skabes flere job.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) I betragtning af den særlige 
karakter af foranstaltningerne vedrørende 
et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr 
og planter i hele fødevarekæden bør der i 

(46) I betragtning af den særlige 
karakter af foranstaltningerne vedrørende 
et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr 
og planter i hele fødevarekæden bør der i 
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nærværende forordning fastlægges særlige 
kriterier for støtteberettigelse i forbindelse 
med ydelse af tilskud og anvendelse af 
offentligt udbud. Uanset Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom)61 (i det følgende benævnt 
"finansforordningen") og som en 
undtagelse fra princippet om 
ikketilbagevirkende kraft bør navnlig 
omkostninger til hasteforanstaltninger som 
følge af deres hastende og uforudsigelige 
karakter være støtteberettigede og bør også 
omfatte omkostninger afholdt som følge af 
mistanke om forekomst af en sygdom eller 
en skadegører, forudsat at forekomsten 
efterfølgende er bekræftet og meddelt til 
Kommissionen. Kommissionen bør indgå 
de relevante budgetforpligtelser og 
foretage udbetalingerne for de 
støtteberettigede udgifter efter 
medlemsstaternes undertegnelse af de 
retlige forpligter og på grundlag af en 
vurdering af de betalingsanmodninger, der 
indgives af medlemsstaterne. 
Omkostninger i forbindelse med 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en direkte trussel mod 
sundhedstilstanden i Unionen som følge af 
forekomst af eller udviklingen i visse 
dyresygdomme og zoonoser på et 
tredjelands eller en medlemsstats område 
eller på oversøiske lande og territoriers 
område, samt omkostninger i forbindelse 
med beskyttelsesforanstaltninger eller 
andre relevante aktiviteter til støtte for 
planters sundhedsstatus i Unionen bør også 
være støtteberettigede.

nærværende forordning fastlægges særlige 
kriterier for støtteberettigelse i forbindelse 
med ydelse af tilskud og anvendelse af 
offentligt udbud. Uanset Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom)61 (i det følgende benævnt 
"finansforordningen") og som en 
undtagelse fra princippet om 
ikketilbagevirkende kraft bør navnlig 
omkostninger til hasteforanstaltninger som 
følge af deres hastende og uforudsigelige 
karakter være støtteberettigede og bør også 
omfatte omkostninger afholdt som følge af 
mistanke om forekomst af en sygdom eller 
en skadegører, forudsat at forekomsten 
efterfølgende er bekræftet og meddelt til 
Kommissionen. Kommissionen bør indgå 
de relevante budgetforpligtelser og 
foretage udbetalingerne for de 
støtteberettigede udgifter efter 
medlemsstaternes undertegnelse af de 
retlige forpligter og på grundlag af en 
vurdering af de betalingsanmodninger, der 
indgives af medlemsstaterne. Hvis 
krisesituationer i fødevarekæden inden 
for menneskers, dyrs og planters sundhed 
kan spores tilbage til en specifik EU-
praksis, bør der træffes foranstaltninger 
til at rette op på denne praksis. 
Omkostninger i forbindelse med 
forebyggelses- og 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en direkte trussel mod 
sundhedstilstanden i Unionen som følge af 
forekomst af eller udviklingen i visse 
dyresygdomme og zoonoser på et 
tredjelands eller en medlemsstats område 
eller på oversøiske lande og territoriers 
område, samt omkostninger i forbindelse 
med beskyttelsesforanstaltninger eller 
andre relevante aktiviteter til støtte for 
planters sundhedsstatus i Unionen bør også 
være støtteberettigede.

_________________ _________________
61[indsættes]. 61[indsættes].

Ændringsforslag 20
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Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Den offentlige kontrol, der 
foretages af medlemsstaterne, er et meget 
vigtigt redskab til kontrol og overvågning 
af, at de relevante EU-krav implementeres, 
overholdes og håndhæves. Effektive 
offentlige kontrolsystemer er en 
forudsætning for, at der kan opretholdes et 
højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr 
og planter i hele fødevarekæden, samtidig 
med at der sikres et højt beskyttelsesniveau 
for miljøet og dyrevelfærden. Der bør 
kunne ydes EU-tilskud til sådanne 
kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig 
være mulighed for at yde tilskud til EU-
referencelaboratorierne til afholdelse af de 
udgifter, disse laboratorier har i forbindelse 
med gennemførelsen af arbejdsprogrammer 
godkendt af Kommissionen. Eftersom 
effektiviteten af den offentlige kontrol også 
er afhængig af, at kontrolmyndighederne 
råder over veluddannet personale med et 
tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør 
Unionen desuden kunne yde støtte til 
uddannelse af dette personale og til 
relevante udvekslingsprogrammer, der 
arrangeres af de kompetente myndigheder.

(47) Eftersom landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden bliver stadig 
mere globaliseret, er den offentlige 
kontrol, der foretages af medlemsstaterne, 
et meget vigtigt redskab til kontrol og 
overvågning af, at de relevante EU-krav 
implementeres, overholdes og håndhæves, 
navnlig hvad angår importerede 
landbrugs- og fødevareprodukter. 
Effektive offentlige kontrolsystemer er en 
forudsætning for, at der kan opretholdes et 
højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr 
og planter i hele fødevarekæden, samtidig 
med at der sikres et højt beskyttelsesniveau 
for miljøet og dyrevelfærden. Der bør 
kunne ydes EU-tilskud til sådanne 
kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig 
være mulighed for at yde tilskud til EU-
referencelaboratorierne til afholdelse af de 
udgifter, disse laboratorier har i forbindelse 
med gennemførelsen af arbejdsprogrammer 
godkendt af Kommissionen. Eftersom 
effektiviteten af den offentlige kontrol også 
er afhængig af, at kontrolmyndighederne 
råder over veluddannet personale med et 
tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør 
Unionen desuden kunne yde støtte til 
uddannelse af dette personale og til 
relevante udvekslingsprogrammer, der 
arrangeres af de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Endelig kunne foranstaltninger 
vedrørende fødevarekæden, f.eks. 
veterinær- og 
plantesundhedsforanstaltninger i tilfælde af 
en dyre- og plantesundhedskrise, suppleres 

(70) Endelig kunne foranstaltninger 
vedrørende fødevarekæden, f.eks. 
veterinær- og 
plantesundhedsforanstaltninger i tilfælde af 
en dyre- og plantesundhedskrise, suppleres 
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af markedsbaserede interventioner inden 
for rammerne af programmeringen af 
Unionens fælles landbrugspolitik, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...]78.

af markedsbaserede interventioner inden 
for rammerne af programmeringen af 
Unionens fælles landbrugspolitik, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...]78, men kun 
når det er strengt nødvendigt og virkelig i 
sektorens interesse.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Listen over dyresygdomme og 
zoonoser, der er berettiget til finansiering i 
forbindelse med hasteforanstaltninger og til 
finansiering i forbindelse med udryddelses-
, bekæmpelses- og 
overvågningsprogrammer, bør fastsættes 
på grundlag af de dyresygdomme, der er 
nævnt i del I, kapitel 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/42981, Europa-Parlamentets og Rådet 
forordning (EF) nr. 2160/200382 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 999/200183.

(76) En åben liste over dyresygdomme 
og zoonoser, der er berettiget til 
finansiering i forbindelse med 
hasteforanstaltninger og til finansiering i 
forbindelse med udryddelses-, 
bekæmpelses- og 
overvågningsprogrammer, bør fastsættes 
på grundlag af de dyresygdomme, der er 
nævnt i del I, kapitel 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/42981, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 2160/200382 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 999/200183 .

_________________ _________________
81Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 
om overførbare dyresygdomme og om 
ændring og ophævelse af visse retsakter på 
området for dyresundhed 
("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 
31.3.2016, s. 1).

81 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 
om overførbare dyresygdomme og om 
ændring og ophævelse af visse retsakter på 
området for dyresundhed 
("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 
31.3.2016, s. 1).

82Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. 
november 2003 om bekæmpelse af 
salmonella og andre bestemte 
fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 
325 af 12.12.2003, s. 1).

82 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. 
november 2003 om bekæmpelse af 
salmonella og andre bestemte 
fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 
325 af 12.12.2003, s. 1).
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83Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af regler for 
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse 
af visse transmissible spongiforme 
encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, 
s. 1).

83 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af regler for 
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse 
af visse transmissible spongiforme 
encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, 
s. 1).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 77 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77 a) Det er vigtigt at være opmærksom 
på virkningerne af ekstreme vejrforhold i 
de forskellige medlemsstater, for så vidt 
angår spredning af skadegørere og 
dyresygdomme og konsekvenserne af 
klimaændringer i medlemsstaterne, 
hvilket fører til en stadig længere række 
potentielle trusler, der ikke må behandles 
som en undtagelse fra normen, men som 
en realitet på europæisk plan.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85a) Det bør undlades at forelægge 
forslag, der giver anledning til nye 
unødvendige bureaukratiske 
foranstaltninger til måling af fælles mål. 
Der bør f.eks. ikke stilles krav om, at 
medlemsstaterne skal måle antallet af 
nationale programmer inden for dyre og 
plantesundhed, der er gennemført med 
vellykkede resultater, eller at de skal 
indføre en indikator herfor. Et sådant tal 
vil da heller ikke i tilstrækkelig grad være 
et udtryk for, hvorvidt den pågældende 
medlemsstats strategier for 
sygdomskontrol er lykkedes, eller hvorvidt 
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EU's strategier er tilstrækkelige, og vil 
således give forkerte oplysninger.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastlægges 
programmet for forbedring af det indre 
markeds funktion og virksomheders 
konkurrenceevne, herunder 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders, og rammen 
for finansiering af udvikling, udarbejdelse 
og formidling af europæiske statistikker, jf. 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009 
(i det følgende benævnt "programmet").

Ved denne forordning fastlægges 
programmet for det indre marked med 
henblik på at styrke det indre marked og 
forbedre dets funktion på området for 
virksomheders konkurrenceevne, navnlig 
mikrovirksomheders og små og 
mellemstore virksomheders, landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden og rammen for 
finansiering af udvikling, udarbejdelse og 
formidling af europæiske statistikker (i det 
følgende benævnt "programmet").

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbedre det indre markeds 
funktion og navnlig at beskytte og styrke 
borgere, forbrugere og virksomheder, især 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse 
af EU-retten, lettere markedsadgang, 
fastsættelse af standarder og ved fremme af 
menneskers, dyrs og planters sundhed og 
dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen og de decentraliserede EU-
agenturer

a) at forbedre det indre markeds 
funktion, fremme den territoriale 
samhørighed og navnlig at beskytte og 
styrke borgere, forbrugere og 
virksomheder, især mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), ved støtte til deres 
bæredygtighed, håndhævelse af EU-retten, 
garanti for lige konkurrencevilkår, lettere 
markedsadgang, fastsættelse af standarder 
og ved beskyttelse og fremme af 
menneskers, dyrs og planters sundhed og 
dyrevelfærd samt respekt for miljøet; samt 
at styrke samarbejdet mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen og de decentraliserede EU-
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agenturer

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tilvejebringe sammenlignelige og 
pålidelige statistikker af høj kvalitet om 
Europa, der understøtter udformningen, 
overvågningen og evalueringen af alle EU-
politikker og hjælper politiske 
beslutningstagere, virksomheder, forskere, 
borgere og medier med at træffe 
informerede beslutninger og deltage aktivt 
i den demokratiske proces.

b) at tilvejebringe de seneste 
sammenlignelige og pålidelige statistikker 
af høj kvalitet om Europa, som er 
harmoniserede mellem alle medlemsstater 
og deres respektive nationale og regionale 
statistiske organer, der understøtter 
udformningen, overvågningen og 
evalueringen af alle EU-politikker og 
hjælper politiske beslutningstagere, 
virksomheder, forskere, fagforeninger, 
borgere og medier med at træffe 
informerede beslutninger og deltage aktivt 
i den demokratiske proces.

Ændringsforslag 28

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, fremme forebyggelse og fjernelse 
af hindringer, herunder geografiske 
barrierer i regionerne i den yderste 
periferi, 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, 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
bedrageri og skatteunddragelse, fri 
bevægelighed for kapital, finansielle 
tjenesteydelser og konkurrence, herunder 
udvikling af styringsværktøjer
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Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne med særlig fokus på 
SMV'er og opnå additionalitet gennem 
foranstaltninger, der yder forskellige 
former for støtte til SMV'er, SMV'ers 
adgang til markeder, herunder deres 
internationalisering, et for SMV'er gunstigt 
erhvervsklima, sektorers konkurrenceevne, 
modernisering af industrien og fremme af 
iværksætteri

b) at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne med særlig fokus på 
SMV'er og opnå additionalitet gennem 
foranstaltninger, der yder forskellige 
former for støtte til SMV'er, SMV'ers 
adgang til markeder, herunder deres 
internationalisering, et for SMV'er gunstigt 
erhvervsklima, sektorers konkurrenceevne, 
modernisering af industrien og fremme af 
gennemsigtighed på markederne og 
iværksætteri, især iværksætteri blandt 
kvinder og unge i landdistrikterne, for at 
give dem mulighed for at blive i deres 
lokalområde og forhindre affolkning af 
landdistrikterne 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtter udviklingen af internationale 
standarder af høj kvalitet for 
regnskabsaflæggelse og revision, letter 
deres indarbejdelse i EU-retten og fremmer 
innovation og udvikling af bedste praksis i 
inden for virksomhedsrapportering

ii) støtter udviklingen af internationale 
standarder af høj kvalitet for 
regnskabsaflæggelse og revision, letter 
deres indarbejdelse i EU-retten og fremmer 
innovation og udvikling af bedste praksis i 
inden for virksomhedsrapportering og -
gennemsigtighed

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) styrke, bistå og uddanne forbrugere, 
virksomheder og civilsamfundet, sikre et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, 
bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, 
navnlig ved at støtte de kompetente 
retshåndhævende myndigheder og 
forbrugernes repræsentative 
organisationer og 
samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle 
forbrugere har adgang til klagemuligheder 
og tilvejebringelse af passende oplysninger 
om markederne og forbrugerne

i) styrke, bistå, informere og uddanne 
forbrugere, virksomheder, fagforeninger 
og civilsamfundet, f.eks. via tilgængelige 
regeringswebsteder, sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, bæredygtigt 
forbrug og produktsikkerhed, navnlig ved 
at støtte de kompetente 
håndhævelsesmyndigheder og 
forbrugerorganisationer og samarbejde 
mellem medlemsstaterne og på 
internationalt plan samt udveksling af god 
praksis og oplysninger med henblik på at 
beskytte europæiske produkter på det 
indre marked imod al illoyal konkurrence 
udefra og sikre, at alle forbrugere har 
adgang til voldgift og klagemuligheder, og 
tilvejebringelse af passende oplysninger 
om markeder, forbrugere og 
tvistbilæggelsesmetoder

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre forbrugeres, andre 
slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers 
og civilsamfundets deltagelse i 
politikudformningen på området finansielle 
tjenesteydelser, fremme en bedre forståelse 
af den finansielle sektor

ii) forbedre forbrugeres, andre 
slutbrugere af finansielle tjenesteydelsers, 
fagforeningers og civilsamfundets 
deltagelse i politikudformningen på 
området finansielle tjenesteydelser, 
fremme en bedre forståelse af den 
finansielle sektor

Ændringsforslag 33

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 

e) at bidrage til et højt sundhedsniveau 
for mennesker, dyr og planter i hele 
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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

landbrugs- og fødevareforsyningskæden 
og på beslægtede områder, bl.a. ved at 
forebygge og udrydde sygdomme og 
skadegørere, herunder ved hjælp af 
hasteforanstaltninger i tilfælde af 
omfattende krisesituationer og uforudsete 
hændelser, der påvirker dyrs eller planters 
sundhed, og støtte forbedring af 
dyrevelfærd samt en bæredygtig 
landbrugsfødevareproduktion og et 
bæredygtigt forbrug, reducere 
fødevarespild, øge forbrugernes 
bevidsthed og udnytte fordelene ved den 
cirkulære økonomi, og dermed sætte 
fokus på fremme af forskning, innovation 
og udveksling af bedste praksis mellem 
interesserede parter på alle ovennævnte 
områder

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at bidrage til et gunstigt miljø for 
etablering af nye SMV'er i mindre 
gunstigt stillede regioner såsom 
bjergområder eller regionerne i den 
yderste periferi ved at afsætte 10 % af de 
disponible finansielle midler til sådanne 
regioner

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at udarbejde og formidle 
statistikker af høj kvalitet om Europa på en 
rettidig, upartisk og omkostningseffektiv 
måde gennem styrkede partnerskaber inden 
for det europæiske statistiske system, jf. 
artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og 

f) at udarbejde og formidle 
statistikker af høj kvalitet om Europa på en 
rettidig, upartisk og omkostningseffektiv 
måde gennem styrkede partnerskaber inden 
for det europæiske statistiske system, jf. 
artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og 
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med alle relevante eksterne parter ved 
hjælp af flere forskellige datakilder, 
avancerede dataanalysemetoder, 
intelligente systemer og digitale 
teknologier.

med alle relevante eksterne parter, hvilket 
indebærer samarbejde med de statistiske 
organer i medlemsstaterne ved hjælp af 
flere forskellige datakilder, avancerede 
dataanalysemetoder, intelligente systemer 
og digitale teknologier og samling af 
ressourcer for at indsamle data, der er så 
pålidelige og aktuelle som muligt.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 4 088 580 000 
EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 
4 608 580 000 EUR i løbende priser.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 1 680 000 000 EUR til den 
specifikke målsætning, som er omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, litra e)

c) 2 200 000 000 EUR til den 
specifikke målsætning, som er omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, litra e)

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Der bør indføres en særlig 
mekanisme for direkte adgang for 
fødevarekæden til Kommissionens 
krisereserve i tilfælde af omfattende 
krisesituationer for at sikre en 
tilstrækkelig finansiering af 
foranstaltninger i henhold til artikel 3, 
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stk. 2, litra e).

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan 
på disses anmodning overføres til 
programmet. Kommissionen forvalter disse 
midler direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a), eller indirekte i overensstemmelse med 
nævnte artikels litra c). De omhandlede 
midler anvendes om muligt til fordel for 
den pågældende medlemsstat.

6. Midler, der er tildelt 
medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan 
på disses anmodning overføres til 
programmet, men kun i tilfælde, hvor 
forpligtelserne ikke er blevet gennemført. 
På intet tidspunkt bør de resterende fælles 
forvaltede programmer undermineres af 
nedskæringer i deres budget. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a), eller indirekte i overensstemmelse 
med nævnte artikels litra c). De 
omhandlede midler anvendes om muligt til 
fordel for den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) tilstræbes sikring af en 
harmonisering af europæisk lovgivning 
og overholdelse af den

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmet kan yde finansiering i 
enhver af de former, der er fastsat i 
finansforordningen, særlig tilskud, priser 

2. Programmet kan yde finansiering i 
enhver af de former, der er fastsat i 
finansforordningen, særlig tilskud, priser 
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og udbud. Det kan også yde finansiering i 
form af finansielle instrumenter inden for 
blandingsoperationer.

og udbud. Det kan også yde finansiering i 
form af finansielle instrumenter inden for 
blandingsoperationer ved at give adgang til 
flere finansieringsprogrammer.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskud under programmet tildeles og 
forvaltes i overensstemmelse med 
finansforordningens afsnit VIII.

Tilskud under programmet tildeles og 
forvaltes i overensstemmelse med 
finansforordningens afsnit VIII. 
Kommissionen offentliggør de 
arbejdsprogrammer, der er vedtaget for 
hvert af de specifikke målsætninger i 
artikel 2, stk. 2, og angiver størrelsen af 
de tilskud, der skal bevilges.

Begrundelse

Dette er fast praksis i forbindelse med forvaltningen af EU-programmerne.

Ændringsforslag 43

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, fagforeninger, 
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

Ændringsforslag 44
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indførelse af mekanismer, der gør 
det muligt for repræsentanter for borgere, 
forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet og 
virksomheder i Unionen at bidrage til 
politiske drøftelser, politikker og 
beslutningstagning, navnlig ved at støtte de 
repræsentative organisationers funktion på 
nationalt plan og på EU-plan

b) indførelse af mekanismer, der gør 
det muligt for repræsentanter for borgere, 
arbejdstagere, forbrugere, slutbrugere, 
civilsamfundet og virksomheder i Unionen 
at bidrage til politiske drøftelser, politikker 
og beslutningstagning, navnlig ved at støtte 
de repræsentative organisationers funktion 
på nationalt plan og på EU-plan

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fjerne markedshindringer, 
administrative byrder og omkostninger 
som følge af fjernområdernes status som 
øsamfund og deres afsides beliggenhed i 
forhold til det europæiske marked i 
regionerne i den yderste periferi og skabe 
af et gunstigt erhvervsklima for SMV'er 
til fordel for det indre marked

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme iværksætterklima og 
iværksætterkultur, herunder 
mentorordninger for nye iværksættere og 
støtte til nystartede virksomheder, 
forretningsmæssig bæredygtighed og 
vækstvirksomheder.

f) fremme iværksætterklima og 
iværksætterkultur, navnlig blandt kvinder 
og unge, især unge i landdistrikterne, 
herunder mentorordninger for nye 
iværksættere og støtte til nystartede 
virksomheder, forretningsmæssig 
bæredygtighed og vækstvirksomheder samt 
udvikling af nye tjenesteydelser; fokusere 
på udvikling af forretningsinitiativer som 
f.eks. unges virksomheder ("Junior 
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Enterprises") i universitetsmiljøer og 
anerkendelse af dette koncept på 
europæisk plan.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en medlemsstat eller et oversøisk 
land eller territorium, som hører under 
denne

i) en medlemsstat, et oversøisk land 
eller territorium, som hører under denne, 
eller en region i den yderste periferi

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nationale statistiske kontorer og 
andre nationale myndigheder som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 223/2009

a) nationale og – hvis de findes – 
regionale statistiske kontorer og andre 
nationale myndigheder som omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 223/2009

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) for så vidt angår foranstaltninger, 
som gennemfører den specifikke 
målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra f), i nærværende forordning, de 
nationale statistiske kontorer og andre 
nationale myndigheder, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
223/2009

h) for så vidt angår foranstaltninger, 
som gennemfører den specifikke 
målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra f), i nærværende forordning, de 
nationale og regionale statistiske kontorer 
og andre nationale myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 223/2009
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsprogrammer, som 
gennemfører den specifikke målsætning, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), 
som fastlagt i bilag I, vedtages af 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 
2.

2. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
henhold til artikel 20 for at supplere 
denne forordning ved at fastlægge 
arbejdsprogrammer i henhold til den 
specifikke målsætning, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, litra e), som fastlagt i 
bilaget.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende programmet, dets 
foranstaltninger og resultater. De 
finansielle midler, der er afsat til 
programmet, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af EU's politiske 
prioriteter, for så vidt som de vedrører 
målsætningerne i artikel 3.

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende programmet for at øge 
kendskabet blandt forbrugere, borgere og 
virksomheder, navnlig i landbrugs- og 
fødevareforsyningskæden, til de midler, 
der er til rådighed via de finansielle 
instrumenter i denne forordning, samt til 
dets foranstaltninger og resultater. De 
finansielle midler, der er afsat til 
programmet, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af EU's politiske 
prioriteter, for så vidt som de vedrører 
målsætningerne i artikel 3.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) 3. Kommissionen (Eurostat) 
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gennemfører informations- og 
kommunikationsaktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af den specifikke 
målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra f), dens foranstaltninger og 
resultater, når de vedrører udvikling, 
udarbejdelse og formidling af europæiske 
statistikker i overensstemmelse med de 
statistiske principper, der er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 223/2009.

gennemfører informations- og 
kommunikationsaktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af den specifikke 
målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra f), dens foranstaltninger og 
resultater, når de vedrører harmonisering 
af de spørgsmål, der undersøges, 
udvikling, udarbejdelse og formidling af 
europæiske statistikker i overensstemmelse 
med de statistiske principper, der er fastlagt 
i forordning (EF) nr. 223/2009.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger til udryddelse af en 
EU-karantæneskadegører truffet af en 
medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 17 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/20311 eller i henhold til EU-
foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i 
samme forordning

a) foranstaltninger til forebyggelse, 
inddæmning og/eller udryddelse af en EU-
karantæneskadegører truffet af en 
medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 17 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/20311 eller i henhold til EU-
foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i 
samme forordning

_________________ _________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 
2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og 
forordning (EU) nr. 1143/2014 og om 
ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 
74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 
2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF 
(EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4). 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 
2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og 
forordning (EU) nr. 1143/2014 og om 
ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 
74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 
2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF 
(EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede 
på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger til udryddelse af en 
skadegører, der ikke er opført på listen 
over EU-karantæneskadegørere, truffet af 
en medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/2031, og som kan betegnes som en 
EU-karantæneskadegører i 
overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i 
samme forordning

b) foranstaltninger til forebyggelse, 
inddæmning og/eller udryddelse af en 
skadegører, der ikke er opført på listen 
over EU-karantæneskadegørere, truffet af 
en medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/2031, og som kan betegnes som en 
EU-karantæneskadegører i 
overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i 
samme forordning

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede 
på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger truffet mod 
spredning af en skadegører, mod hvilken 
der er vedtaget EU-foranstaltninger i 
henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, 
stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset 
fra udryddelsesforanstaltninger som 
omhandlet i litra a) i dette punkt og 
inddæmningsforanstaltninger som 
omhandlet i litra b) i dette punkt, hvis 
disse foranstaltninger er afgørende 
nødvendige for at beskytte Unionen mod 
yderligere spredning af skadegøreren.

c) yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger truffet mod 
spredning af en skadegører, mod hvilken 
der er vedtaget EU-foranstaltninger i 
henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, 
stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset 
fra foranstaltninger som omhandlet i litra 
a) og b) i dette punkt, hvis disse 
foranstaltninger er afgørende nødvendige 
for at beskytte Unionen mod yderligere 
spredning af skadegøreren,om nødvendigt 
begrænsning af den frie bevægelighed for 
smittebærere i de omkringliggende 
medlemsstater.
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger til udryddelse af 
en skadegører, der pludselig er dukket op, 
selv om den ikke betragtes som en EU-
karantæneskadegører, men er et resultat 
af ekstreme vejrforhold eller 
klimaændringer i en medlemsstat

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.3 – nr. 1.3.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3.4 a. Væsentlig styrkelse af 
kontroller og overvågning i hele EU – 
inden for Unionen og/eller langs dens 
ydre grænser – i tilfælde af risiko for 
forekomst af epidemiske sygdomme 
og/eller skadegørere.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.3 – nr. 1.3.4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3.4 b. Foranstaltninger til 
overvågning af forekomsten af kendte 
samt på nuværende tidspunkt ukendte 
skadegørere og sygdomme.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – punkt 2.1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Årlige og flerårige veterinære og 
plantesundhedsmæssige programmer til 
udryddelse, bekæmpelse og overvågning af 
de dyresygdomme og zoonoser, der er 
opført i bilag III, og af planteskadegørere 
skal gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den relevante EU-ret.

2.1. Årlige og flerårige veterinære og 
plantesundhedsmæssige programmer til 
forebyggelse, udryddelse, bekæmpelse og 
overvågning af de dyresygdomme og 
zoonoser, der er opført i bilag III, og af 
planteskadegørere skal gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
den relevante EU-ret.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – punkt 2.1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse programmer bør afspejle de nye 
realiteter, der er opstået på grund af 
klimaændringer og de forskellige forhold, 
der hersker rundt om i Europa. De bør 
også bidrage til at forhindre tab af 
europæisk biodiversitet.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – punkt 2.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger til udryddelse af en 
EU-karantæneskadegører truffet af en 
medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 17 i forordning (EU) 
2016/2031 eller i henhold til EU-
foranstaltninger, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i 
samme forordning 

c) foranstaltninger til forebyggelse, 
inddæmning og/eller udryddelse af en EU-
karantæneskadegører truffet af en 
medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 17 i forordning (EU) 
2016/2031 eller i henhold til EU-
foranstaltninger, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i 
samme forordning

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede 
på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – punkt 2.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) foranstaltninger til udryddelse af en 
skadegører, der ikke er opført på listen 
over EU-karantæneskadegørere, truffet af 
en medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/2031, og som kan betegnes som en 
EU-karantæneskadegører i 
overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i 
samme forordning 

d) foranstaltninger til forebyggelse, 
inddæmning og/eller udryddelse af en 
skadegører, der ikke er opført på listen 
over EU-karantæneskadegørere, truffet af 
en medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/2031, og som kan betegnes som en 
EU-karantæneskadegører i 
overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i 
samme forordning

Begrundelse

Det er afgørende, at forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger gøres støtteberettigede 
på lige fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – punkt 2.3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger truffet mod 
spredning af en skadegører, mod hvilken 
der er vedtaget EU-foranstaltninger i 
henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, 
stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset 
fra udryddelsesforanstaltninger som 
omhandlet i litra c) i dette punkt og 
inddæmningsforanstaltninger som 
omhandlet i litra d) i dette punkt, hvis 
disse foranstaltninger er afgørende 
nødvendige for at beskytte Unionen mod 
yderligere spredning af skadegøreren 

e) yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger truffet mod 
spredning af en skadegører, mod hvilken 
der er vedtaget EU-foranstaltninger i 
henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, 
stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset 
fra foranstaltninger som omhandlet i litra 
c) og d) i dette punkt, hvis disse 
foranstaltninger er afgørende nødvendige 
for at beskytte Unionen mod yderligere 
spredning af skadegøreren
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Begrundelse

Teknisk ændring, der skal sikre sammenhæng i teksten i forbindelse med ændringerne med 
henblik på at gøre forebyggelses- og inddæmningsforanstaltninger støtteberettigede på lige 
fod med udryddelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Aktiviteter til støtte for forbedring 
af dyrevelfærd. 

3. Aktiviteter til støtte for forbedring 
af dyrevelfærd, herunder foranstaltninger 
til at sikre overholdelse af 
dyrevelfærdsstandarder og sporbarhed, 
bl.a. under dyretransport.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Aktiviteter, der støtter bæredygtig 
fødevareproduktion og bæredygtigt 
fødevareforbrug. 

7. Aktiviteter til støtte for 
landbrugsøkologisk produktion, 
bæredygtigt fødevareforbrug, som ikke 
skader miljøet og biodiversiteten, og 
fremme af direkte salg og korte 
forsyningskæder.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Teknisk og videnskabeligt arbejde, 
herunder undersøgelser og 
koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt 
for at sikre en korrekt gennemførsel af 
lovgivningen på det område, der vedrører 
den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede 

11. Teknisk og videnskabeligt arbejde, 
herunder undersøgelser og 
koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt 
for at sikre forebyggelse af, at kendte såvel 
som nye og ukendte skadegørere og 
sygdomme dukker op, og sikre en korrekt 
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specifikke målsætning, og tilpasning af 
denne lovgivning til den videnskabelige, 
teknologiske og samfundsmæssige 
udvikling.

gennemførsel af lovgivningen på det 
område, der vedrører den i artikel 3, stk. 2, 
litra e), omhandlede specifikke 
målsætning, og tilpasning af denne 
lovgivning til den videnskabelige, 
teknologiske og samfundsmæssige 
udvikling.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Støtte til Unionens og 
medlemsstaternes informations- og 
bevidstgørelsesinitiativer, der har til formål 
at sikre en forbedret, bæredygtig 
fødevareproduktion og et forbedret, 
bæredygtigt fødevareforbrug, der 
overholder reglerne, herunder aktiviteter til 
forebyggelse af fødevarespild og 
fødevaresvig, i forbindelse med 
gennemførsel af reglerne for så vidt angår 
den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede 
specifikke målsætning. 

14. Støtte til Unionens og 
medlemsstaternes informations- og 
bevidstgørelsesinitiativer, der har til formål 
at sikre en forbedret, bæredygtig 
fødevareproduktion og et forbedret, 
bæredygtigt fødevareforbrug, der 
overholder reglerne, herunder aktiviteter til 
forebyggelse af fødevarespild, der 
bidrager til den cirkulære økonomi, og 
aktiviteter til forebyggelse af fødevaresvig, 
i forbindelse med gennemførsel af reglerne 
for så vidt angår den i artikel 3, stk. 2, litra 
e), omhandlede specifikke målsætning.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – underafsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samspillet mellem de forskellige 
europæiske programmer og fonde og 
programmet for det indre marked skal 
sikres i stadig stigende grad.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsen af Unionens politikker 
kræver sammenlignelige og pålidelige 
statistikker af høj kvalitet om den 
økonomiske, sociale, territoriale og 
miljømæssige situation i Unionen. 
Desuden skal europæiske statistikker gøre 
det muligt for europæiske borgere at 
forstå og deltage i den demokratiske 
proces og debatten om Unionens tilstand 
nu og i fremtiden.

Gennemførelsen af Unionens politikker 
kræver aktuelle, sammenlignelige og 
pålidelige statistikker af høj kvalitet om 
den økonomiske, sociale, territoriale og 
miljømæssige situation i Unionen. Desuden 
skal europæiske statistikker gøre det muligt 
for europæiske borgere at forstå og deltage 
i den demokratiske proces og debatten om 
Unionens tilstand nu og i fremtiden.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag II – led 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– overvågning af fremskridtene hen 
imod målene for bæredygtig udvikling 

– overvågning af fremskridtene hen 
imod målene for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen om klimaændringer

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag II – led 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tilvejebringelse af aktuelle og 
relevante data til brug for den fælles 
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik 
og politikker vedrørende miljø, 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. 

– tilvejebringelse af aktuelle og 
relevante data til brug for den fælles 
landbrugspolitik (herunder oplysninger 
fra mælkemarkedsobservatoriet, som skal 
bruges hurtigere), den fælles fiskeripolitik 
og politikker vedrørende miljø, 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag II – led 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– tilvejebringelse af aktuelle og 
omfattende statistiske indikatorer 
vedrørende regioner, herunder regionerne i 
Unionens yderste periferi, byer og 
landområder med henblik på at overvåge 
og evaluere effektiviteten af politikker for 
territorial udvikling og evaluere de 
territoriale konsekvenser af 
sektorpolitikkerne 

– tilvejebringelse af aktuelle og 
omfattende statistiske indikatorer 
vedrørende regioner, regionerne i Unionens 
yderste periferi, byer og landområder med 
henblik på at overvåge og evaluere 
effektiviteten af politikker for territorial 
udvikling og evaluere de territoriale 
konsekvenser af sektorpolitikkerne

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over dyresygdomme og zoonoser udgår
(1) Afrikansk hestepest 
(2) Afrikansk svinepest 
(3) Miltbrand 
(4) Aviær influenza (højpatogen) 
(5) Aviær influenza (lavpatogen) 
(6) Campylobacteriose 
(7) Klassisk svinepest 
(8) Mund- og klovesyge 
(9) Ondartet lungesyge hos ged 
(10) Snive 
(11) Infektion med bluetonguevirus 
(serotype 1-24) 
(12) Infektion med Brucella abortus, B. 
melitensis og B. suis 
(13) Infektion med epizootisk 
hæmoragi-virus 
(14) Infektion med lumpy skin disease-
virus 
(15) Infektion med Mycoplasma 
mycoides subsp. mycoides SC (oksens 
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ondartede lungesyge) 
(16) Infektion med Mycobacterium 
tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. 
caprae og M. tuberculosis) 
(17) Infektion med Newcastle disease-
virus 
(18) Infektion med fåre- og 
gedepestvirus 
(19) Infektion med rabiesvirus 
(20) Infektion med Rift Valley-
febervirus 
(21) Infektion med kvægpestvirus 
(22) Infektion med zoonotisk 
Salmonella-serovarer 
(23) Angreb af Echinococcus spp. 
(24) Listeriose
(25) Fåre- og gedekopper
(26) Transmissible spongiforme 
encephalopatier
(27) Trikinose
(28) Venezuelansk 
hesteencephalomyelitis
(29) Verotoksinproducerende E. coli

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIIa
Liste over dyresygdomme og zoonoser
Listen over dyresygdomme og zoonoser 
omfatter følgende:
a) listeopførte sygdomme i henhold til del 
I, kapitel 2, i forordning (EU) 2016/429 
b) salmonella, zoonoser og zoonotiske 
agenser som omfattet af forordning (EF) 
nr. 2160/2003 og direktiv 2003/99/EF
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c) transmissible spongiforme 
encephalopatier.

Begrundelse

Denne ændring foretages for at tage højde for den revision af listen over sygdomme, der blev 
foretaget ved forordning (EU) 2016/429. Listen kan ajourføres af Kommissionen og udvides 
til også at omfatte salmonella, zoonoser og zoonotiske agenser.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IVa
Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, 
litra e)
1) Antal succesfuldt gennemførte 
nationale veterinær- og 
plantesundhedsprogrammer.
2) Antal nødsituationer forårsaget af 
skadegørere, som er løst tilfredsstillende.
3) Antal nødsituationer forårsaget af 
sygdomme, som er løst tilfredsstillende.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag IV b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IVa
Målsætninger fastsat i artikel 3, stk. 2, 
litra d), nr. i) og ii)
1. Forbrugerforholdsindeks.
2. Nedbringelse af antallet af 
indberetninger i systemet for hurtig 
varsling.
3. Antal holdningsdokumenter og svar fra 
støttemodtagere i forbindelse med 
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offentlige høringer om finansielle 
tjenesteydelser.
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