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ÆNDRINGSFORSLAG
Økonomi- og Valutaudvalget 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 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
markeds funktion.

(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
markeds funktion, til gavn for alle EUborgere. Det er ikke kun et lovkrav i
medlemsstaterne, at Unionens
konkurrenceregler overholdes, men også
afgørende for det indre markeds
grundlæggende funktion.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)
Der findes i øjeblikket en række
EU-handlingsprogrammer på områderne
virksomheders konkurrenceevne, herunder
SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle
tjenesteydelsers kunder og slutbrugere,
politikudformningen inden for finansielle
tjenesteydelser og fødevarekæden. En
række yderligere aktiviteter finansieres
direkte under budgetposterne for det indre
marked. Det er nødvendigt at strømline og

(5)
Der findes i øjeblikket en række
EU-handlingsprogrammer på områderne
virksomheders konkurrenceevne, herunder
SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle
tjenesteydelsers kunder og slutbrugere,
politikudformningen inden for finansielle
tjenesteydelser og fødevarekæden. En
række yderligere aktiviteter finansieres
direkte under budgetposterne for det indre
marked. Uden at det griber ind i det
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udnytte synergierne mellem forskellige
foranstaltninger og fastlægge en mere
fleksibel og smidig ramme for finansiering
af aktiviteter med det formål at opnå et
velfungerende indre marked på den mest
omkostningseffektive måde. Det er derfor
nødvendigt at oprette et nyt program, der
samler de aktiviteter, der tidligere blev
finansieret under disse andre programmer
og andre relevante budgetposter.
Programmet bør også indeholde nye
initiativer, som tager sigte på at forbedre
det indre markeds funktion.

nuværende niveau for gennemsigtighed
og demokratisk kontrol, som foretages af
medlovgiverne, er det nødvendigt at
strømline og udnytte synergierne mellem
forskellige foranstaltninger og fastlægge en
mere fleksibel og smidig ramme for
finansiering af aktiviteter med det formål at
opnå et velfungerende indre marked på den
mest omkostningseffektive måde. Det er
derfor nødvendigt at oprette et nyt
program, der samler de aktiviteter, der
tidligere blev finansieret under disse andre
programmer og andre relevante
budgetposter. Programmet bør også
indeholde nye initiativer, som tager sigte
på at forbedre det indre markeds funktion
og udvikling.

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 EuropaParlamentets 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 EuropaParlamentets 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 nuværende europæiske
statistiske program, ved at fastlægge en
ramme for indsamling af data samt for
udvikling, udarbejdelse, korrekt brug,
anvendelse 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 europæiske statistikker af høj
kvalitet, også inden for spørgsmål som
handel og migration, for at understøtte
udformningen, gennemførelsen,
overvågningen og evalueringen af alle EU-
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politikker i overensstemmelse med artikel
3 i traktaten om Den Europæiske Union.
__________________

__________________

47

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).

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 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)
Programmet bør støtte
udformningen, gennemførelsen og
håndhævelsen af den EU-lovgivning, der
understøtter det indre markeds funktion.
Programmet bør støtte skabelsen af de rette
betingelser for styrkelse af alle aktører i det
indre marked: virksomheder, borgere,
herunder forbrugere, civilsamfundet og
offentlige myndigheder. Med henblik herpå
bør programmet tage sigte på at sikre
virksomheders konkurrenceevne, navnlig
SMV'ers, men også støtte håndhævelsen af
forbrugerbeskyttelses- og
forbrugersikkerhedsregler og bevidstgøre
virksomheder og enkeltpersoner ved at
give dem de værktøjer, den viden og de
kompetencer, der sætter dem i stand til at
træffe informerede beslutninger og styrke
deres deltagelse i Unionens politiske
beslutningstagning. Programmet bør
endvidere tage sigte på at styrke det
reguleringsmæssige og administrative
samarbejde, navnlig gennem udveksling af
bedste praksis og opbygning af viden- og
kompetencebaser, herunder anvendelsen af
strategisk offentligt udbud. Programmet
bør også tage sigte på at støtte udviklingen
af internationale standarder af høj kvalitet,
som understøtter gennemførelsen af EUlovgivningen. Dette omfatter også
fastlæggelse af standarder inden for

(8)
Programmet bør støtte
udformningen, gennemførelsen og
håndhævelsen af den EU-lovgivning, der
understøtter det indre markeds funktion.
Programmet bør støtte skabelsen af de rette
betingelser for styrkelse af alle nuværende
og potentielle aktører i det indre marked:
virksomheder, herunder nyetablerede
virksomheder, sparere og investorer,
borgere, herunder forbrugere,
civilsamfundet og offentlige myndigheder.
Med henblik herpå bør programmet tage
sigte på at sikre virksomheders
konkurrenceevne, navnlig SMV'ers, men
også støtte håndhævelsen af
forbrugerbeskyttelses- og
forbrugersikkerhedsregler og bevidstgøre
virksomheder og enkeltpersoner ved at
give dem de værktøjer, den viden og de
kompetencer, der sætter dem i stand til at
træffe informerede beslutninger og styrke
deres deltagelse i Unionens politiske
beslutningstagning. Programmet bør
endvidere tage sigte på at styrke det
reguleringsmæssige og administrative
samarbejde, navnlig gennem udveksling af
bedste praksis og opbygning af viden- og
kompetencebaser, herunder anvendelsen af
strategisk offentligt udbud. Programmet
bør også tage sigte på at støtte udviklingen
af internationale standarder af høj kvalitet,
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regnskabsaflæggelse og revision for
dermed at bidrage til gennemsigtige og
velfungerende kapitalmarkeder i Unionen
og til forbedring af investorbeskyttelsen.
Programmet bør støtte fastsættelse af regler
og standarder bl.a. ved at sikre den bredest
mulige inddragelse af interesserede parter.
Programmets målsætning bør også være at
støtte gennemførelsen og håndhævelsen af
EU-lovgivningen om et højt
sundhedsniveau for mennesker, dyr og
planter i hele fødevarekæden og forbedring
af dyrevelfærd.

som understøtter gennemførelsen af EUlovgivningen. Dette omfatter også
fastlæggelse af standarder inden for
regnskabsaflæggelse og revision for
dermed at bidrage til gennemsigtige og
velfungerende kapitalmarkeder i Unionen
og til forbedring af investorbeskyttelsen.
Programmet bør støtte fastsættelse af regler
og standarder bl.a. ved at sikre den bredest
mulige inddragelse af interesserede parter.
Programmets målsætning bør også være at
støtte gennemførelsen og håndhævelsen af
EU-lovgivningen om et højt
sundhedsniveau for mennesker, dyr og
planter i hele fødevarekæden og forbedring
af dyrevelfærd.

Ændringsforslag 5
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
udviklingen af onlinehandel og rejsetjenesteydelser og med udviklingen af
det digitale marked 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.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 16
Kommissionens forslag
(16)

For at opfylde programmets
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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
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.

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 borgeres og virksomheders rettigheder,
men også oplysninger om de administrative
formaliteter. Endvidere bliver juridisk
rådgivning og hjælp til at løse de
problemer, der forekommer på
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.

Ændringsforslag 7
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
AD\1167850DA.docx

(20) I betragtning af at traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde
omfatter et system af regler, der sikrer, at
konkurrencen ikke fordrejes i det indre
marked, bør programmet bidrage til at
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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.

støtte Unionens konkurrencepolitik ved at
forbedre og styrke samarbejdet med Det
Europæiske Konkurrencenetværk og de
nationale myndigheder og domstole,
herunder ved at styrke det internationale
samarbejde og formidle og forklare
rettighederne, fordelene og forpligtelserne
ved Unionens konkurrencepolitik.
Programmet bør navnlig hjælpe
Kommissionen med at forbedre sin
analyse og vurdering af
markedsudviklingen, også gennem
udbredt anvendelse af
sektorundersøgelser og systematisk
udveksling af resultater og bedste praksis
inden for Det Europæiske
Konkurrencenetværk. Dette bør bidrage
til at sikre en retfærdig konkurrence og
lige vilkår, også på internationalt niveau,
og styrke virksomhederne, navnlig
SMV'erne, og forbrugerne med henblik
på at høste fordelene ved det indre
marked.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 21
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Programmet bør navnlig imødegå
de radikale virkninger for konkurrencen
og det indre markeds funktion, som skyldes
den igangværende omlægning af
økonomien og erhvervslivet, navnlig som
følge af den eksponentielle vækst og
anvendelse af data, idet der tages hensyn til
den stigende anvendelse af kunstig
intelligens og andre former for ITværktøjer og -ekspertise hos virksomheder
og deres rådgivere. Det er også vigtigt, at
programmet støtter netværk og samarbejde
med medlemsstaternes myndigheder og
domstole, da uhindret konkurrence og et
velfungerende indre marked i høj grad
afhænger af handling fra disse enheders
side. I betragtning af den særlige rolle, som

(21) Programmet bør navnlig imødegå
virkningerne for konkurrencen og det
indre markeds funktion, som skyldes den
igangværende radikale omlægning af
økonomien og erhvervslivet og den
digitale økonomi, navnlig som følge af den
eksponentielle vækst og anvendelse af
data, idet der tages hensyn til den stigende
anvendelse af kunstig intelligens og andre
former for IT-værktøjer og -ekspertise hos
virksomheder og deres rådgivere. Det er
også vigtigt, at programmet støtter netværk
og samarbejde med medlemsstaternes
myndigheder og domstole, da uhindret
konkurrence og et velfungerende indre
marked i høj grad afhænger af handling fra
disse enheders side. I betragtning af den
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konkurrencepolitikken spiller for at
forhindre, at det indre marked lider skade
som følge af konkurrencebegrænsende
adfærd uden for Unionens grænser, bør
programmet også støtte samarbejde med
myndigheder i tredjelande, hvis det er
relevant. Endelig er udvidelsen af de
opsøgende aktiviteter nødvendig for at give
flere borgere og virksomheder mulighed
for at høste det fulde udbytte af fair
konkurrence på det indre marked. Eftersom
en række af programmets initiativer er nye,
og programmets konkurrencedel er særlig
berørt af den dynamiske udvikling af
konkurrencebetingelserne på det indre
marked, navnlig hvad angår kunstig
intelligens, algoritmer, big data,
cybersikkerhed og retsmedicinsk teknologi,
hvis tempo og omfang er vanskelige at
anslå, forventes det, at fleksibilitet vil være
påkrævet for at imødekomme nye behov
under denne del af programmet.

særlige rolle, som konkurrencepolitikken
spiller for at forhindre, at det indre marked
lider skade som følge af
konkurrencebegrænsende adfærd uden for
Unionens grænser, bør programmet også
støtte samarbejde med myndigheder i
tredjelande, hvis det er relevant. Endelig er
udvidelsen af de opsøgende aktiviteter
nødvendig for at give flere borgere og
virksomheder mulighed for at høste det
fulde udbytte af fair konkurrence på det
indre marked. Eftersom en række af
programmets initiativer er nye, og
håndhævelsen af konkurrencereglerne er
særlig berørt af den dynamiske udvikling
af og udfordringerne forbundet med
konkurrencebetingelserne på det indre
marked, herunder hvad angår kunstig
intelligens, algoritmer, big data, digitale
monopoler, udbredelse af bredbånd,
geoblokering, anvendelse af patenter som
et middel til hindring af adgang til
teknologi, internetudbyderes
gatekeeperpositioner,
spektrumsauktioner, cybersikkerhed og
retsmedicinsk teknologi, hvis tempo og
omfang er vanskelige at anslå, forventes
det, at fleksibilitet vil være påkrævet for at
imødekomme nye behov under denne del
af programmet. Kommissionen vil
regelmæssigt underrette Parlamentet og
Rådet om de foranstaltninger, der
finansieres via programmet på det
konkurrencepolitiske område.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 25
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) For at overvinde disse markedssvigt
og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres
rolle som grundlaget for EU-økonomiens
konkurrenceevne, har små og mellemstore
virksomheder brug for ekstra støtte i form
af gælds- og egenkapitalinstrumenter, som

(25) For at overvinde disse markedssvigt
og sikre, at SMV'er fortsat spiller deres
rolle som grundlaget for EU-økonomiens
konkurrenceevne, har små og mellemstore
virksomheder brug for ekstra støtte også i
form af gælds- og egenkapitalinstrumenter,
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skal oprettes under InvestEU-fondens
SMV-vindue, der er oprettet ved EuropaParlamentets og Rådets forordning [...]52.
Lånegarantifaciliteten, der er indført i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1287/201353 har en
dokumenteret merværdi og forventes at yde
et positivt bidrag til mindst 500 000
SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger
til denne facilitet under InvestEU-fondens
SMV-vindue.

som skal oprettes under InvestEU-fondens
SMV-vindue, der er oprettet ved EuropaParlamentets og Rådets forordning [...]52.
Lånegarantifaciliteten, der er indført i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1287/201353 har en
dokumenteret merværdi og forventes at yde
et positivt bidrag til mindst 500 000
SMV'er; der vil blive oprettet en efterfølger
til denne facilitet under InvestEU-fondens
SMV-vindue.

_________________

_________________

52

52

COM(2018) 439 final.

53

COM(2018)0439.

53

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11.
december 2013 om et program for
virksomheders konkurrenceevne og små og
mellemstore virksomheder (Cosme) (20142020) og om ophævelse af afgørelse nr.
1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013,
s. 33).

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11.
december 2013 om et program for
virksomheders konkurrenceevne og små og
mellemstore virksomheder (Cosme) (20142020) og om ophævelse af afgørelse nr.
1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013,
s. 33).

Ændringsforslag 10
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
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 EUprogrammer, navnlig Horisont 2020programmet, ved hjælp af disse
programmers finansielle midler.

(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
one-stop-shop for at forbedre SMV'ers
konkurrenceevne og viden 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 2020programmet, ved hjælp af disse
programmers finansielle midler.
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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.

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 11
Forslag til forordning
Betragtning 32
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Velfungerende fælles rammer for
regnskabsaflæggelse er vigtige for det
indre marked, for kapitalmarkedernes
effektive funktion og for gennemførelsen
af det integrerede marked for finansielle
tjenesteydelser i forbindelse med
kapitalmarkedsunionen.

(32) Velfungerende fælles rammer for
regnskabsaflæggelse er vigtige for det
indre marked, for finansmarkedernes
effektive funktion og for gennemførelsen
af det integrerede marked for finansielle
tjenesteydelser i forbindelse med
bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 36
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) Unionen bidrager til at sikre et højt
forbrugerbeskyttelsesniveau, styrke
forbrugerne og sætte dem i centrum for det
indre marked ved at støtte og supplere
medlemsstaternes politikker gennem
bestræbelser på at sikre, at EU-borgerne,
når de handler som forbrugere, fuldt ud kan
udnytte fordelene ved det indre marked, og
at deres sikkerhed og juridiske og
økonomiske interesser i den forbindelse
nyder passende beskyttelse gennem

(36) Unionen bidrager til at sikre et højt
forbrugerbeskyttelsesniveau, styrke
forbrugerne og sætte dem i centrum for det
indre marked ved at støtte og supplere
medlemsstaternes politikker gennem
bestræbelser på at sikre, at EU-borgerne,
når de handler som forbrugere, fuldt ud kan
udnytte fordelene ved det indre marked, og
at deres sikkerhed og juridiske og
økonomiske interesser i den forbindelse
nyder passende beskyttelse gennem
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konkrete foranstaltninger. Unionen skal
også sikre, at forbruger- og
produktsikkerhedslovgivningen i praksis
håndhæves korrekt og ensartet, og at
virksomheder har lige vilkår med fair
konkurrence på det indre marked. Desuden
er det nødvendigt at styrke, tilskynde og
bistå forbrugerne med at foretage
bæredygtige valg og dermed bidrage til en
bæredygtig cirkulær økonomi, som er
energi- og ressourceeffektiv.

konkrete foranstaltninger. Unionen skal
også sikre, at forbruger- og
produktsikkerhedslovgivningen i praksis
håndhæves korrekt og ensartet, og at
virksomheder har lige vilkår med fair
konkurrence på det indre marked. Desuden
er det nødvendigt at styrke, tilskynde og
bistå forbrugerne med at foretage
bæredygtige valg og dermed bidrage til en
bæredygtig cirkulær økonomi, som er
energi- og ressourceeffektiv, og som følger
målene i FN's 2030-dagsorden for
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 41
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Borgerne er særligt berørt af,
hvordan markederne for finansielle
tjenesteydelser fungerer. Disse er en vigtig
del af det indre marked og kræver solide
rammer for regulering og tilsyn, der sikrer
ikke kun den finansielle stabilitet og en
bæredygtig økonomi, men som også
tilvejebringer et højt beskyttelsesniveau for
forbrugere og andre slutbrugere af
finansielle tjenesteydelser, herunder
detailinvestorer, sparere, forsikringstagere,
medlemmer af pensionskasser og
pensionsmodtagere, individuelle
aktionærer, låntagere og SMV'er. Det er
vigtigt at styrke deres kapacitet til at
deltage i udformningen af politikker for
den finansielle sektor.

(41) Borgerne er særligt berørt af,
hvordan de finansielle markeder fungerer,
og bør derfor modtage yderligere
oplysninger om relevante rettigheder,
risici og fordele. Disse er en vigtig del af
det indre marked og kræver solide rammer
for regulering og tilsyn, der sikrer ikke kun
den finansielle stabilitet og en bæredygtig
økonomi, men som også tilvejebringer et
højt beskyttelsesniveau for forbrugere og
andre slutbrugere af finansielle
tjenesteydelser, herunder detailinvestorer,
sparere, forsikringstagere, medlemmer af
pensionskasser og pensionsmodtagere,
individuelle aktionærer, låntagere og
SMV'er. Programmet bør bidrage til at
styrke deres kapacitet til at deltage i
udformningen af politikker, også gennem
udarbejdelse og formidling af klare,
fuldstændige og brugervenlige
oplysninger om produkter, der
markedsføres på de finansielle markeder.
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Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 42
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) Programmet bør derfor fortsætte
med at støtte de specifikke aktiviteter, som
er omfattet af
kapacitetsopbygningsprogrammet 20172020, der styrker inddragelsen af
forbrugere og andre slutbrugere af
finansielle tjenesteydelser i Unionens
politikudformning som fastsat i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU)
2017/82660, der fortsatte pilotprogrammet
og de forberedende foranstaltninger for
årene 2012-2017. Dette er nødvendigt for
at give politiske beslutningstagere
kendskab til andre interesserede parters
synspunkter og ikke kun til de synspunkter,
som fagfolk i den finansielle sektor
fremfører, og det sikrer, at forbrugernes og
andre slutbrugere af finansielle
tjenesteydelsers interesser bliver bedre
repræsenteret. Dette bør resultere i bedre
finansielle tjenesteydelser især takket være
en bedre offentlig forståelse for vigtige
spørgsmål vedrørende finansiel regulering
og øget finansiel forståelse.

(42) Programmet bør derfor fortsætte
med at støtte de specifikke aktiviteter, som
er omfattet af
kapacitetsopbygningsprogrammet 20172020, der styrker inddragelsen af
forbrugere og andre slutbrugere af
finansielle tjenesteydelser i Unionens
politikudformning som fastsat i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU)
2017/82660, der fortsatte pilotprogrammet
og de forberedende foranstaltninger for
årene 2012-2017. Dette er nødvendigt for
at give politiske beslutningstagere
kendskab til andre interesserede parters
synspunkter og ikke kun til de synspunkter,
som fagfolk i den finansielle sektor
fremfører, og det sikrer, at forbrugernes og
andre slutbrugere af finansielle
tjenesteydelsers interesser bliver bedre
repræsenteret. Programmet bør løbende
udvikle sine metoder og bedste praksis for,
hvordan forbrugernes og slutbrugerne af
de finansielle tjenesteydelsers engagement
kan øges med henblik på at indkredse
spørgsmål, som er relevante for Unionens
politikudformning, og som sikrer
forbrugernes interesser på området for
finansielle tjenesteydelser. Dette bør
forbedre politikkerne for finansielle
tjenesteydelser, især takket være en bedre
offentlig forståelse af vigtige spørgsmål
vedrørende finansiel regulering og øget
finansiel forståelse. Der bør i forbindelse
med programmets offentlige midler
fokuseres på, hvad der er afgørende for
slutbrugerne, og undgås enhver form for
direkte eller indirekte finansiel støtte til
kommercielle aktiviteter, der foreslås af
private finansielle aktører.

__________________

__________________

60

60

Europa-Parlamentets og Rådets

AD\1167850DA.docx

13/26

Europa-Parlamentets og Rådets
PE628.583v02-00

DA

forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017
om oprettelse af et EU-program til støtte
for særlige aktiviteter, der styrker
inddragelsen af forbrugere og andre
slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i
Unionens politikudformning inden for
finansielle tjenesteydelser, for perioden
2017-2020 (EUT L 129 af 19.5.2017, s.
17).

forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017
om oprettelse af et EU-program til støtte
for særlige aktiviteter, der styrker
inddragelsen af forbrugere og andre
slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i
Unionens politikudformning inden for
finansielle tjenesteydelser, for perioden
2017-2020 (EUT L 129 af 19.5.2017, s.
17).

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 43
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) Som led i et pilotprojekt mellem
2012 og 2013 og en forberedende
foranstaltning mellem 2014 og 2016 ydede
Kommissionen tilskud til to organisationer
efter en årlig åben indkaldelse af forslag.
De to organisationer er Finance Watch, der
blev oprettet med EU-tilskud i 2011, og
som er en international
nonprofitorganisation i henhold til belgisk
ret, og Better Finance, som er et resultat af
successive omorganiseringer og rebranding
af eksisterende europæiske
sammenslutninger af investorer og
aktionærer siden 2009.
Kapacitetsopbygningsprogrammet, der er
oprettet i henhold til forordning (EU)
2017/826, identificerer de samme to
organisationer som eneste støttemodtagere.
Det er derfor nødvendigt fortsat at
samfinansiere disse organisationer inden
for rammerne af programmet. Denne
finansiering bør dog tages op til revision.

(43) Som led i et pilotprojekt mellem
2012 og 2013 og en forberedende
foranstaltning mellem 2014 og 2016 ydede
Kommissionen tilskud til to organisationer
efter en årlig åben indkaldelse af forslag.
De to organisationer er Finance Watch, der
blev oprettet med EU-tilskud i 2011, og
som er en international
nonprofitorganisation i henhold til belgisk
ret, og Better Finance, som er et resultat af
successive omorganiseringer og rebranding
af eksisterende europæiske
sammenslutninger af investorer og
aktionærer siden 2009.
Kapacitetsopbygningsprogrammet, der er
oprettet i henhold til forordning (EU)
2017/826, identificerer de samme to
organisationer som eneste støttemodtagere.
Det er derfor nødvendigt fortsat at
samfinansiere disse organisationer inden
for rammerne af programmet. Denne
finansiering bør dog tages op til revision. I
denne henseende bør der mindes om, at
indkaldelsen af ansøgninger, i tilfælde af
at kapacitetsopbygningsprogrammet og
den tilhørende finansiering forlænges
efter 2020, og der dukker andre
potentielle støttemodtagere op, bør åbnes
for andre organisationer, der opfylder
kriterierne og bidrager til programmets
mål i overensstemmelse med forordning
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(EU) 2017/826.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 48
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48) Europæiske statistikker af høj
kvalitet, som udvikles, udarbejdes og
formidles i henhold til det europæiske
statistiske program, er afgørende for
evidensbaseret beslutningstagning; de bør
stilles til rådighed rettidigt og bidrage til
gennemførelsen af Unionens politikker
som omhandlet i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde,
navnlig styrket og integreret økonomisk
styring, social, økonomisk og territorial
samhørighed, bæredygtig udvikling,
landbrugspolitikken, Europas sociale
dimension og globalisering.

(48) Europæiske statistikker af høj
kvalitet, som udarbejdes, udveksles,
formidles og anvendes konsekvent på EUplan og i medlemsstaterne, bør stilles til
rådighed rettidigt og bør bidrage til
gennemførelsen af Unionens politikker
som omhandlet i artikel 3 i traktaten om
Den Europæiske Union og i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde,
navnlig styrket og integreret økonomisk
styring, social, økonomisk og territorial
samhørighed, bæredygtig udvikling,
landbrugspolitikken, Europas sociale
dimension og globalisering.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 49
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49) Europæiske statistikker er
uundværlige for Unionens
beslutningstagning og for måling af EUinitiativernes performance og indvirkning.
Derfor bør den fortsatte tilvejebringelse og
udvikling af europæiske statistikker ved
hjælp af en EU-tilgang og ud fra et
perspektiv, der er bredere end det indre
marked, sikres med henblik på at dække
alle Unionens aktiviteter og
politikområder, herunder styrkelse af
borgerne og virksomhederne, således at de
er i stand til at træffe informerede valg.

(49) Europæiske statistikker er
uundværlige for Unionens
beslutningstagning og for måling af en
række EU-initiativers performance og
indvirkning. Deres fortsatte
tilvejebringelse og udvikling ud fra et
perspektiv, der er bredere end det indre
marked, og med en national og om muligt
regional opdeling bør sikres med henblik
på at dække alle nuværende og potentielle
aktiviteter og politikområder, herunder
styrkelse af EU's borgere, virksomheder
og forvaltninger, således at de er i stand til
at træffe informerede valg.

AD\1167850DA.docx

15/26

PE628.583v02-00

DA

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Betragtning 51
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) Programmet er blevet forelagt
Udvalget for det Europæiske Statistiske
System til forhåndsgennemgang i
overensstemmelse med forordning (EF) nr.
223/2009.

(51) Programmet er blevet forelagt
Udvalget for det Europæiske Statistiske
System til forhåndsgennemgang i
overensstemmelse med forordning (EF) nr.
223/2009 og bør gennemføres ved at sikre
effektiv parlamentarisk kontrol.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Betragtning 60
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60) I betragtning af den stadig større
sammenkobling inden for
verdensøkonomien bør programmet
fortsætte med at give mulighed for at
inddrage eksterne eksperter, som f.eks.
embedsmænd i tredjelande, repræsentanter
for internationale organisationer og
erhvervsdrivende inden for særlige
områder.

(60) I betragtning af den stadig større
sammenkobling inden for
verdensøkonomien, herunder den digitale
økonomi, bør programmet fortsætte med at
give mulighed for at inddrage eksterne
eksperter, som f.eks. embedsmænd i
tredjelande, repræsentanter for
internationale organisationer og
erhvervsdrivende inden for særlige
områder.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Betragtning 71
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71) Hvis det er relevant, bør
programmets foranstaltninger anvendes til
at imødegå markedssvigt eller suboptimale
investeringsforhold på en forholdsmæssigt
afpasset måde, uden at dette medfører
overlapning eller fortrænger privat
finansiering, og have en klar europæisk

(71) Programmets foranstaltninger bør
have en klar europæisk merværdi og bør
imødegå markedssvigt eller suboptimale
investeringsforhold på en forholdsmæssigt
afpasset måde, uden at dette medfører
overlapning eller fortrænger privat
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merværdi.

finansiering.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Betragtning 81
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(81) Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/67990 finder
anvendelse på medlemsstaternes
behandling af personoplysninger i
forbindelse med denne forordning og under
tilsyn af medlemsstaternes kompetente
myndigheder. Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 45/200191
finder anvendelse på Kommissionens
behandling af personoplysninger inden for
rammerne af denne forordning og under
tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende
for Databeskyttelse. Enhver udveksling
eller videregivelse af oplysninger foretaget
af kompetente myndigheder skal overholde
reglerne om overførsel af
personoplysninger i forordning (EU)
2016/679, og enhver udveksling eller
videregivelse af oplysninger foretaget af
Kommissionen skal overholde reglerne om
overførsel af personoplysninger i
forordning (EF) nr. 45/2001.

(81) Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/67990 finder
anvendelse på medlemsstaternes
behandling af personoplysninger i
forbindelse med denne forordning og under
tilsyn af medlemsstaternes kompetente
myndigheder. Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 45/200191
finder anvendelse på Kommissionens
behandling af personoplysninger inden for
rammerne af denne forordning og under
tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende
for Databeskyttelse. Enhver udveksling
eller videregivelse af oplysninger foretaget
af kompetente myndigheder, herunder i
forbindelse med udvikling og formidling
af statistikker, hvor princippet om
statistisk fortrolighed endvidere
anerkendes gennem forordning (EF) nr.
223/2009, skal overholde reglerne om
overførsel af personoplysninger i
forordning (EU) 2016/679, og enhver
udveksling eller videregivelse af
oplysninger foretaget af Kommissionen
skal overholde reglerne om overførsel af
personoplysninger i forordning (EF) nr.
45/2001.

_________________

_________________

90

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016
om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af
direktiv 95/46/EF (generel forordning om
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016,
s. 1).

90

91

91

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016
om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af
direktiv 95/46/EF (generel forordning om
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016,
s. 1).
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forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.
december 2000 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og
om fri udveksling af sådanne oplysninger
(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.
december 2000 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og
om fri udveksling af sådanne oplysninger
(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Betragtning 83
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(83) Programmet bør også sikre større
synlighed og sammenhæng i Unionens
indre marked, virksomheders
konkurrenceevne, herunder SMV'ers, og
foranstaltninger på området europæiske
statistikker for europæiske borgere,
virksomheder og administrationer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 23
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 forbedring af det indre
markeds funktion til gavn for alle EUborgere og, i denne henseende,
virksomheders, herunder
mikrovirksomheders og små og
mellemstore virksomheders,
konkurrenceevne, finansielle
tjenesteydelser og rammen for finansiering
af indsamling af data og udvikling,
udarbejdelse og formidling af europæiske
statistikker, der omfatter alle Unionens
politikker i overensstemmelse med artikel
3 i traktaten om Den Europæiske Union
og jf. artikel 13 i forordning (EF) nr.
223/2009 (i det følgende benævnt
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"programmet").

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)
"europæiske statistikker":
statistikker, der udvikles, udarbejdes og
formidles i overensstemmelse med
forordning (EF) nr. 223/2009

(2)
"europæiske statistikker":
statistikker, der udvikles, udarbejdes og
formidles på EU-plan og i
medlemsstaterne i overensstemmelse med
artikel 1 i traktaten om Den Europæiske
Union og forordning (EF) nr. 223/2009

Ændringsforslag 25
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 EUpolitikker og hjælper politiske
beslutningstagere, virksomheder, forskere,
borgere og medier med at træffe
informerede beslutninger og deltage aktivt
i den demokratiske proces.

b)
at udvikle, udarbejde og formidle
sammenlignelige og pålidelige europæiske
statistikker af høj kvalitet, der understøtter
udformningen, overvågningen og
evalueringen af alle EU-politikker,
herunder vedrørende handel og
migration, og hjælper borgere, politiske
beslutningstagere og lovgivere,
tilsynsmyndigheder, virksomheder,
forskere, civilsamfundet og medier med at
træffe informerede beslutninger og deltage
aktivt i den demokratiske proces.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c – nr. ii
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)
støtter udviklingen af internationale
standarder af høj kvalitet for

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

regnskabsaflæggelse og revision, letter
deres indarbejdelse i EU-retten og/eller
fremmer innovation og udvikling af bedste
praksis inden for virksomhedsrapportering
for både små og store virksomheder

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. i
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 og uddanne forbrugere,
virksomheder og civilsamfundet, sikre et
højt forbrugerbeskyttelsesniveau gennem
fremme af 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 tilvejebringe passende, klare og
brugervenlige oplysninger om markederne
og de forskellige kategorier af finansielle
produkter

Ændringsforslag 28
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
og civilsamfundets deltagelse i
politikudformningen på området finansielle
tjenesteydelser, fremme en bedre forståelse
af den finansielle sektor og af de
forskellige kategorier af markedsførte
finansielle produkter og sikre
forbrugernes interesser på området for
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finansielle detailtjenesteydelser

Ændringsforslag 29
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
med alle relevante eksterne parter ved
hjælp af flere forskellige datakilder,
avancerede dataanalysemetoder,
intelligente systemer og digitale
teknologier.

f)
at udvikle, udarbejde, udbrede og
formidle europæiske statistikker af høj
kvalitet 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 med alle
relevante eksterne parter ved hjælp af flere
forskellige datakilder, avancerede
dataanalysemetoder, intelligente systemer
og digitale teknologier og ved hjælp af en
national og, om muligt, regional opdeling.

Ændringsforslag 30
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 borgere og forbrugere,
virksomheder, 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 31
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra d

AD\1167850DA.docx

21/26

PE628.583v02-00

DA

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)
støtte til en effektiv håndhævelse og
modernisering af Unionens retlige ramme
og dens hurtige tilpasning til et miljø i
konstant forandring, herunder ved hjælp af
indsamling og analyse af data,
undersøgelser, evalueringer og
politikanbefalinger, tilrettelæggelse af
demonstrationsaktiviteter og pilotprojekter,
kommunikationsaktiviteter, udvikling af
særlige IT-værktøjer til at sikre det indre
markeds gennemsigtige og effektive
funktion.

d)
støtte til en effektiv håndhævelse og
modernisering af Unionens retlige ramme
og dens hurtige tilpasning til et miljø i
konstant forandring, navnlig i en digital
sammenhæng, herunder ved hjælp af
indsamling og analyse af data,
undersøgelser, evalueringer og
politikanbefalinger, tilrettelæggelse af
demonstrationsaktiviteter og pilotprojekter,
kommunikationsaktiviteter, udvikling af
særlige IT-værktøjer til at sikre det indre
markeds gennemsigtige og effektive
funktion.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)
lette SMV'ers adgang til markeder,
hjælpe dem med at håndtere globale og
samfundsmæssige udfordringer og
virksomheders internationalisering og
styrke Unionens industrielle lederskab i
globale værdikæder, herunder Enterprise
Europe-netværket

b)
lette SMV'ers adgang til EUmarkeder og globale markeder, hjælpe
dem med at håndtere globale og
samfundsmæssige udfordringer og
virksomheders internationalisering og
styrke Unionens industrielle lederskab i
globale værdikæder, herunder Enterprise
Europe-netværket

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)
håndtere markedshindringerne og
administrative byrder og skabe et gunstigt
erhvervsklima for at give SMV'er mulighed
for at udnytte det indre marked

c)
håndtere markedshindringerne,
herunder geografiske hindringer, og
administrative byrder og skabe et gunstigt
erhvervsklima for at give SMV'er fra alle
EU's regioner lige mulighed for at udnytte
det indre marked
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Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)
fremme virksomheders vækst,
herunder udvikling af færdigheder, og
industriel omstilling i alle fremstillings- og
servicesektorer

d)
fremme virksomheders vækst i
overensstemmelse med 2030-dagsordenen
for bæredygtig udvikling, herunder
udvikling af færdigheder og digital og
industriel omstilling i alle fremstillings- og
servicesektorer

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a.
Med hensyn til udgifterne til støtte
for konkurrencepolitik og navnlig de
aktiviteter, der er omfattet af EuropaParlamentets og Rådets direktiv om
styrkelse af medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder, så de kan blive
mere effektive håndhævere, og med
henblik på at sikre et velfungerende indre
marked, medtager Kommissionen i sin
årlige rapport et overblik over
gennemførte aktioner under dette
program og fremsender den til
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.
Kommissionen (Eurostat)
gennemfører informations- og
kommunikationsaktiviteter vedrørende
gennemførelsen af den specifikke
målsætning, der er omhandlet i artikel 3,
AD\1167850DA.docx

3.
Kommissionen (Eurostat)
gennemfører informations- og
kommunikationsaktiviteter vedrørende
gennemførelsen af den specifikke
målsætning, der er omhandlet i artikel 3,
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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.

stk. 2, litra f), dens foranstaltninger og
resultater, når de vedrører indsamling af
data og udvikling, udarbejdelse og
formidling af europæiske statistikker i
overensstemmelse med de statistiske
principper, der er fastlagt i forordning (EF)
nr. 223/2009.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Bilag II – led 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–
bedre måling af handel med
tjenesteydelser, udenlandske direkte
investeringer, globale værdikæder og
globaliseringens indvirkning på Unionens
økonomier.

–
bedre måling af handel med varer
og tjenesteydelser, udenlandske direkte
investeringer, globale værdikæder og
globaliseringens indvirkning på Unionens
økonomier.

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Bilag II – led 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–
tilvejebringelse af aktuelle og
pålidelige statistikker af høj kvalitet til
støtte for den europæiske søjle for sociale
rettigheder og Unionens politik for
færdigheder, herunder statistikker om
arbejdsmarkedet, beskæftigelse,
uddannelse, indkomst, levevilkår,
fattigdom, ulighed, social beskyttelse, sort
arbejde og satellitregnskaber for
færdigheder

–
tilvejebringelse af aktuelle og
pålidelige statistikker af høj kvalitet til
støtte for den europæiske søjle for sociale
rettigheder og Unionens politik for
færdigheder, herunder, men ikke
udelukkende, statistikker om
arbejdsmarkedet, beskæftigelse,
uddannelse, indkomst, levevilkår,
fattigdom, ulighed, social beskyttelse, sort
arbejde og satellitregnskaber for
færdigheder
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