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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet 
for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore 
virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 
99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og 
(EU) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0441),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 
114, 173 og 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0254/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af xxxx1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af xxxx 2 fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug 
og Udvikling af Landdistrikter, Budgetudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A8-
0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

                                               
1 [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 00].
2 [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 00].
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør derfor oprettes et program 
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.

(7) Programmet for det indre marked
bør derfor oprettes med henblik på at 
styrke det indre marked og forbedre dets 
funktionsmåde inden for virksomheders 
konkurrenceevne, navnlig
mikrovirksomheders, små og mellemstore 
virksomheders, standardisering, 
forbrugerbeskyttelse, fødevarekæden og 
europæiske statistikker (i det følgende 
benævnt "programmet"). Programmet bør 
oprettes for en periode på syv år fra 2021 
til 2027.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 

(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, herunder inden for 
turismesektoren, 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 
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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 EU-
lovgivningen. 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.

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 EU-
lovgivningen. 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.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 

(9) Et moderne indre marked er baseret 
på principper om retfærdighed og 
gennemsigtighed, 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 
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arbejdstagere. For at opnå dette bør 
programmet bidrage til at fjerne de 
resterende hindringer og sikre en 
reguleringsmæssig ramme for nye 
innovative forretningsmodeller.

tjenesteydelser til lavere priser og bevare 
høje standarder for forbrugere og 
arbejdstagere. For at opnå dette bør 
programmet bidrage til en bedre 
overvågning af udviklingen på det indre 
marked, herunder af virkningen af nye 
teknologier og innovative 
forretningsmodeller, samt til at 
identificere og fjerne de resterende 
hindringer og sikre en reguleringsmæssig 
ramme for nye innovative 
forretningsmodeller, herunder socialt 
iværksætteri.

Or. en

Ændringsforslag 4

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 
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 

(10) I det indre marked er der fjernet 
lovgivningsmæssige hindringer for mange 
industrielle produkter ved hjælp af 
forebyggelsesmekanismer, vedtagelse af 
fælles regler og standarder, hvis ikke der 
findes EU-regler, på grundlag af princippet 
om 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, forudsat at den 
pågældende medlemsstat ikke modsætter 
sig markedsføringen af varerne. 
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 
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kommer ind på markedet. vareområdet og mindske antallet af 
ulovlige varer og varer, som ikke 
overholder de gældende regler, der 
kommer ind på markedet, gennem 
målrettet oplysning og uddannelse, 
gennem støtte til produktkontaktpunkter 
og gennem et bedre samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder om gensidig 
anerkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 
innovation.

(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 klarhed for så vidt 
angår produktansvar samt streng 
håndhævelse af reglerne 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 
innovation, samtidig med at brugernes 
sikkerhed sikres.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12
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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, 
bringer europæiske borgere og forbrugere 
i fare, uanset om produkterne 
markedsføres ad traditionel eller 
elektronisk vej, og uanset om de er 
fremstillet i Unionen eller indført fra 
tredjelande. Erhvervsdrivende, der sælger 
produkter, som overholder de gældende 
regler, oplever forvredet konkurrence fra 
dem, der ikke overholder 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, finde 
frem til den ansvarlige enhed inden for 
deres jurisdiktion eller gennemføre 
risikovurderinger eller sikkerhedstest på 
grund af manglende fysisk adgang til 
produkterne. Programmet bør derfor søge 
at styrke produkters overholdelse af de 
gældende regler ved at styrke 
markedsovervågningen, tilvejebringe 
klare, gennemsigtige og detaljerede regler
for erhvervsdrivende, 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, navnlig 
ved at sikre, at bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 



PR\1164319DA.docx 11/37 PE628.465v01-00

DA

2018/8581a gennemføres strengt med 
henblik på at undgå salg af produkter, der 
ikke overholder de gældende regler, til 
europæiske borgere.

__________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer, om ændring af forordning (EF) 
nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om 
ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 
151 af 14.6.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Produktsikkerhed bør være et fælles 
anliggende. 
Overensstemmelsesvurderingsorganerne 
kontrollerer, om produkterne opfylder 
sikkerhedskravene, før de markedsføres. 
Det er derfor af afgørende betydning, at 
overensstemmelsesvurderingsorganerne er 
pålidelige og kompetente. Unionen har 
indført en ordning for akkreditering af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, 
hvorved deres kompetence, upartiskhed og 
uafhængighed verificeres. Den største 
udfordring er nu at sørge for, at 
akkrediteringssystemet lever op til de 
nyeste standarder, og sikre, at det anvendes 
med samme stringens i hele Unionen. 
Programmet bør derfor støtte 
foranstaltninger, der sikrer, at 
overensstemmelsesvurderingsorganer 
fortsat opfylder de reguleringsmæssige 
krav, og styrker det europæiske 

(13) Produktsikkerhed bør være et fælles 
anliggende. 
Overensstemmelsesvurderingsorganerne 
kontrollerer, om produkterne opfylder 
sikkerhedskravene, før de markedsføres. 
Det er derfor af afgørende betydning, at 
overensstemmelsesvurderingsorganerne er 
pålidelige og kompetente. Unionen har 
indført en ordning for akkreditering af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, 
hvorved deres kompetence, upartiskhed og 
uafhængighed verificeres. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 765/200848 er imidlertid blevet 
gennemført på mange forskellige måder 
på nationalt plan. Forskellene vedrører 
kompetencefordelingen mellem 
markedsovervågningsmyndighederne og 
de interne koordineringsmekanismer på 
nationalt plan, størrelsen af de finansielle 
ressourcer, der stilles til rådighed og som 
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akkrediteringssystem, navnlig på nye 
politikområder, ved at støtte Den 
Europæiske Organisation for Akkreditering 
(EA), der er omhandlet i artikel 14 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 765/200848.

er afsat til markedsovervågning og 
markedsovervågningsstrategier og -
tilgange, samt beføjelser hvad angår 
produkter, der ikke overholder de 
gældende regler, og niveauet af 
sanktioner for overtrædelser, hvilket fører 
til en fragmenteret håndhævelse af EU-
harmoniseringslovgivningen. Denne 
fragmentering fører til, at 
markedsovervågningen er strengere i 
nogle medlemsstater end i andre, og kan 
potentielt underminere den afskrækkende 
virkning af lovgivningen og skabe ulige 
konkurrencevilkår mellem 
virksomhederne i nogle medlemsstater og 
medføre ubalancer i 
produktsikkerhedsniveauet i hele 
Unionen. Den største udfordring er nu at 
sørge for, at akkrediteringssystemet lever 
op til de nyeste standarder, og sikre, at det 
anvendes med samme stringens i hele 
Unionen. Programmet bør derfor støtte 
foranstaltninger, der sikrer, at 
overensstemmelsesvurderingsorganer 
fortsat opfylder de reguleringsmæssige 
krav, og styrker det europæiske 
akkrediteringssystem, navnlig på nye 
politikområder, ved at støtte Den 
Europæiske Organisation for Akkreditering 
(EA), der er omhandlet i artikel 14 i 
forordning (EF) nr. 765/2008.

__________________ __________________

48 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
2008 om kravene til akkreditering og 
markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 
(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

48 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
2008 om kravene til akkreditering og 
markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 
(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14
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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) Udviklingen af e-handel skaber 
visse udfordringer med hensyn til 
beskyttelsen af slutbrugernes sundhed og 
sikkerhed i forbindelse med produkter, 
der ikke overholder de gældende regler.
Eftersom forbrugermarkederne med 
udviklingen af onlinehandel og -
rejsetjenesteydelser ikke kender nogen 
grænser, er det vigtigt at sikre, at 
forbrugere med bopæl i Unionen ydes en 
tilsvarende 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 for så vidt angår udveksling af 
oplysninger om produkter, der ikke 
overholder de gældende regler, om den 
seneste videnskabelige udvikling og nye 
teknologier, om nye risici og om andre 
aspekter vedrørende kontrolaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 9

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 

(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, ligesom e-
administrations- og e-
forvaltningstjenester bør fremmes 
yderligere. Dette indebærer, at de 
offentlige administrationer bliver nødt til at 
begynde at arbejde på nye måder, nedbryde 
skellene mellem de forskellige dele af 
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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.

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 
tilgængelighed 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. De 
eksisterende værktøjer til forvaltning af 
det indre marked spiller allerede en vigtig
rolle med hensyn til at gøre det lettere at 
nå disse mål. Med dette for øje og for at 
følge med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og med nye 
lovgivnings- og håndhævelsesmæssige 
udfordringer bør programmet støtte 
forbedringen af kvalitet, synlighed og 
gennemsigtighed samt af sikkerheden i 
forbindelse med værktøjer til forvaltning 
af det indre marked. Programmet bør 
derfor bl.a. 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.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 21
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(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 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 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 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.

(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 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 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 programmets konkurrencedel er særlig 
berørt af den dynamiske udvikling af 
konkurrencebetingelserne på det indre 
marked, navnlig hvad angår digital 
udvikling, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 11

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 samt på nye 
iværksætteres beredvillighed til at overtage 
rentable virksomheder i forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse. Der bør være 
særlig fokus på mikrovirksomheder, 
virksomheder der beskæftiger sig med 
håndværk og sociale virksomheder. 
Opmærksomheden bør ligeledes henledes 
på potentielle, nye, unge og kvindelige 
iværksættere samt andre særlige 
målgrupper som f.eks. ældre, migranter 
og iværksættere, der tilhører socialt 
dårligt stillede eller sårbare grupper, 
f.eks. personer med handicap, og på 
fremme af virksomhedsoverdragelse, spin-
off-effekter og muligheden for, at 
iværksættere får en ny chance.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 37
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(37) Programmet bør tage sigte på at 
gøre forbrugerne, virksomhederne, 
civilsamfundet og myndighederne bevidste 
om Unionens forbruger- og 
sikkerhedslovgivning og styrke 
forbrugerne og de organisationer, der 
repræsenterer dem på nationalt plan og 
EU-plan, navnlig gennem støtte til Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs 
(BEUC), der er en veletableret og 
anerkendt NGO, som repræsenterer 
forbrugernes interesser i forbindelse med 
alle relevante EU-politikker, og European 
Association for the Co-ordination of 
Consumer Representation in 
Standardisation (ANEC), som 
repræsenterer forbrugernes interesser i 
forbindelse med 
standardiseringsspørgsmål. I den 
forbindelse bør der lægges særlig vægt på 
nye markedsbehov i forbindelse med 
fremme af bæredygtigt forbrug og 
forebyggelse af sårbarheder samt de 
udfordringer, der er forbundet med 
digitalisering af økonomien eller udvikling 
af nye forbrugsmønstre og 
forretningsmodeller. Programmet bør støtte 
udarbejdelsen af relevante oplysninger om 
markeder, politikudfordringer, nye 
problemstillinger og ny adfærd samt 
offentliggørelse af Unionens 
forbrugerresultattavler.

(37) Programmet bør tage sigte på at 
gøre forbrugerne, virksomhederne, 
civilsamfundet og myndighederne bevidste 
om Unionens forbruger- og 
sikkerhedslovgivning og styrke 
forbrugerne og de organisationer, der 
repræsenterer dem på nationalt plan og 
EU-plan, navnlig gennem støtte til Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs 
(BEUC), der er en veletableret og 
anerkendt NGO, som repræsenterer 
forbrugernes interesser i forbindelse med 
alle relevante EU-politikker, og European 
Association for the Co-ordination of 
Consumer Representation in 
Standardisation (ANEC), som 
repræsenterer forbrugernes interesser i 
forbindelse med 
standardiseringsspørgsmål. I den 
forbindelse bør der lægges særlig vægt på 
nye markedsbehov i forbindelse med 
fremme af bæredygtigt forbrug og 
forebyggelse af sårbarheder samt de 
udfordringer, der er forbundet med 
digitalisering af økonomien, netforbundne 
produkter, tingenes internet, kunstig 
intelligens og brug af algoritmer eller 
udvikling af nye forbrugsmønstre og 
forretningsmodeller, navnlig socialt 
iværksætteri og den kollaborative 
økonomi. Programmet bør støtte 
udarbejdelsen af relevante oplysninger om 
markeder, politikudfordringer, nye 
problemstillinger og ny adfærd samt 
offentliggørelse af Unionens 
forbrugerresultattavler.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 39
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(39) Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre hjælper forbrugerne med 
at opnå fordelene ved deres EU-
forbrugerrettigheder, når de køber varer og 
tjenesteydelser på tværs af grænserne i det 
indre marked og EØS enten elektronisk 
eller på rejser. Netværket, som består af 30 
centre, er i over 10 år blevet finansieret i 
fællesskab af Unionens 
forbrugerprogrammer og har bevist sin 
merværdi med hensyn til at styrke 
forbrugernes og de erhvervsdrivendes tillid 
til det indre marked. Det behandler 
anmodninger fra over 100 000 forbrugere 
om året og når ud til millioner af borgere 
via sine presse- og 
onlineinformationsaktiviteter. Det er et af 
de mest værdsatte støttenetværk for 
borgere i Unionen, og de fleste centre har 
kontaktpunkter for lovgivning om det indre 
marked, som f.eks. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF59, og 
evalueringen af netværket understreger, at 
det er vigtigt at fortsætte dets drift.
Netværket har også planer om at udvikle 
gensidige ordninger med tilsvarende 
organer i tredjelande.

(39) Programmet bør også støtte Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre, 
som hjælper forbrugerne med at opnå 
fordelene ved deres EU-
forbrugerrettigheder, når de køber varer og 
tjenesteydelser på tværs af grænserne i det 
indre marked og EØS enten elektronisk 
eller på rejser. Netværket, som består af 30 
centre, er i over 10 år blevet finansieret i 
fællesskab af Unionens 
forbrugerprogrammer og har bevist sin 
merværdi med hensyn til at styrke 
forbrugernes og de erhvervsdrivendes tillid 
til det indre marked. Det behandler 
anmodninger fra over 100 000 forbrugere 
om året og når ud til millioner af borgere 
via sine presse- og 
onlineinformationsaktiviteter. Det er et af 
de mest værdsatte støttenetværk for 
borgere i Unionen, og de fleste centre har 
kontaktpunkter for lovgivning om det indre 
marked, som f.eks. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF59, og 
evalueringen af netværket understreger, at 
det er vigtigt at fortsætte dets drift. Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre 
kan også være en vigtig kilde til 
oplysninger om udfordringer og 
problemer, som forbrugerne støder på på 
lokalt plan, og som er relevante for 
udformningen af EU's politikker og for 
beskyttelsen af forbrugernes interesser. 
Programmet bør derfor gøre det muligt at 
opbygge og styrke synergier mellem 
forbrugerrepræsentation på lokalt plan og 
på EU-plan for at styrke forbrugernes 
interesser. Netværket har også planer om 
at udvikle gensidige ordninger med 
tilsvarende organer i tredjelande.

__________________ __________________

59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 
376 af 27.12.2006, s. 36).

59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 
376 af 27.12.2006, s. 36).
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Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Kvalitetskontrollen af Unionens 
forbruger- og markedsføringslovgivning, 
som Kommissionen gennemførte i maj 
2017, afslørede behovet for bedre 
håndhævelse af reglerne og lettere adgang 
til klagemuligheder, når forbrugere har lidt 
skade som følge af overtrædelser af 
forbrugerlovgivningen. Som følge heraf 
vedtog Kommissionen en "En ny aftale for 
forbrugerne" i april 2018, bl.a. for at sikre 
ligebehandling af forbrugerne i hele det 
indre marked i forbindelse med produkter
med to forskellige kvaliteter, stærkere 
håndhævelseskapacitet for 
medlemsstaterne, større produktsikkerhed, 
øget internationalt samarbejde og nye 
klagemuligheder, navnlig gennem 
repræsentative søgsmål anlagt af 
kvalificerede enheder. Programmet bør 
sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. 
med oplysningsaktiviteter og 
videnopbygning, kapacitetsopbygning og 
udveksling af bedste praksis hos 
forbrugerorganisationer og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, 
netværkssamarbejde og udvikling af 
markedskendskab, styrkelse af 
evidensgrundlaget for det indre markeds 
funktion for forbrugere, IT-systemer og 
kommunikationsredskaber.

(40) Kvalitetskontrollen af Unionens 
forbruger- og markedsføringslovgivning, 
som Kommissionen gennemførte i maj 
2017, afslørede behovet for bedre 
håndhævelse af reglerne og lettere adgang 
til klagemuligheder, når forbrugere har lidt 
skade som følge af overtrædelser af 
forbrugerlovgivningen. Som følge heraf 
vedtog Kommissionen en "En ny aftale for 
forbrugerne" i april 2018, bl.a. for at sikre 
ligebehandling af forbrugerne i hele det 
indre marked i forbindelse med sager på 
tværs af grænserne som f.eks. salg af 
produkter, der ikke overholder de 
gældende regler inden for 
motorkøretøjssektoren, to forskellige 
kvaliteter for produkter eller problemer 
for passagerer, der er strandet som følge 
af aflysninger af et stort antal flyvninger, 
stærkere håndhævelseskapacitet for 
medlemsstaterne, større produktsikkerhed, 
øget internationalt samarbejde og nye 
klagemuligheder, navnlig gennem 
repræsentative søgsmål anlagt af 
kvalificerede enheder. Programmet bør 
sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. 
med oplysningsaktiviteter og 
videnopbygning, kapacitetsopbygning og 
udveksling af bedste praksis hos 
forbrugerorganisationer og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, 
netværkssamarbejde og udvikling af 
markedskendskab, styrkelse af 
evidensgrundlaget for det indre markeds 
funktion for forbrugere, IT-systemer og 
kommunikationsredskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) De foranstaltninger, der blev 
gennemført under de tidligere programmer 
og budgetposter, har vist sig at være 
passende og bør derfor bibeholdes. De nye 
foranstaltninger, der indføres i henhold til 
programmet, tager sigte på at styrke 
navnlig et velfungerende indre marked. For 
at skabe større enkelhed og fleksibilitet i 
gennemførelsen af programmet og dermed 
i højere grad opfylde dets mål bør 
foranstaltningerne kun defineres i forhold 
til overordnede generiske kategorier. 
Programmet bør også omfatte lister over 
vejledende aktiviteter vedrørende 
specifikke målsætninger på området 
konkurrenceevne eller specifikke 
aktiviteter, der udspringer af 
reguleringsmæssige krav, f.eks. inden for 
standardisering, regulering af 
fødevarekæden og europæiske statistikker.

(58) De foranstaltninger, der blev 
gennemført under de tidligere programmer 
og budgetposter, har vist sig at være 
passende og bør derfor bibeholdes. De nye 
foranstaltninger, der indføres i henhold til 
programmet, tager sigte på at styrke 
navnlig et velfungerende indre marked. For 
at skabe større enkelhed og fleksibilitet i 
gennemførelsen af programmet og dermed 
i højere grad opfylde dets mål bør 
foranstaltningerne kun defineres i forhold 
til overordnede generiske kategorier. 
Programmet bør også omfatte lister over 
vejledende aktiviteter vedrørende 
specifikke målsætninger på området 
konkurrenceevne eller specifikke 
aktiviteter, der udspringer af 
reguleringsmæssige krav, f.eks. inden for 
markedsovervågning og 
produktsikkerhed, forbrugere, 
standardisering, regulering af 
fødevarekæden og europæiske statistikker.

Or. en

Ændringsforslag 16

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 

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 samt små og 
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for finansiering af udvikling, udarbejdelse 
og formidling af europæiske statistikker, jf. 
artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009
(i det følgende benævnt "programmet").

mellemstore virksomheders, 
standardisering, forbrugerbeskyttelse, 
fødevarekæden og europæiske statistikker 
og rammen for finansiering af udvikling, 
udarbejdelse og formidling af europæiske 
statistikker (i det følgende benævnt 
"programmet").

Or. en

Ændringsforslag 17

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 og navnlig at beskytte og styrke 
borgere, forbrugere og virksomheder, især 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse 
af EU-retten, fremme af markedsadgang, 
fastsættelse af standarder, ved at sikre et 
ensartet og højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse, skabe 
opmærksomhed om EU-lovgivningen for 
det indre marked og ved at 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

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at 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 
og markedsovervågning samt på 
områderne selskabsret, aftaleret og ansvar 
uden for kontraktforhold, hvidvaskning af 
penge, fri bevægelighed for kapital, 
finansielle tjenesteydelser og 
konkurrence, herunder udvikling af 
styringsværktøjer

Or. en
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at støtte en effektiv 
markedsovervågning og produktsikkerhed 
i hele Unionen med henblik på at sikre, at 
kun sikre produkter, der overholder de 
gældende regler, og som giver et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, stilles til 
rådighed på EU-markedet, også 
omfattende produkter, der sælges online

Or. en

Ændringsforslag 21

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 – f.eks. 
turismesektorens – konkurrenceevne, 
modernisering af industrien og fremme af 
iværksætteri

Or. en

Ændringsforslag 22

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

i) muliggør finansiering af europæisk 
standardisering og interesserede parters 
deltagelse i udarbejdelse af europæiske 
standarder

i) muliggør finansiering af 
europæiske standardiseringsorganers og 
interesserede parters deltagelse i 
udarbejdelse af europæiske standarder

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at fremme forbrugernes interesser 
og sikre et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed
ved at:

d) at fremme forbrugernes interesser 
og sikre et ensartet og højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse ved at:

Or. en

Begrundelse

Produktsikkerhed er flyttet til det nye mål, artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii) (nyt), der vedrører 
markedsovervågning og produktsikkerhed.

Ændringsforslag 24

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 

i) styrke, bistå og uddanne forbrugere, 
virksomheder og civilsamfundet, sikre et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau og et
bæredygtigt forbrug, navnlig ved at støtte 
de kompetente retshåndhævende 
myndigheder og forbrugernes 
repræsentative organisationer og 
samarbejdsforanstaltninger, navnlig for så 
vidt angår at tage de udfordringer op, der 
opstår i forbindelse med både eksisterende 
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om markederne og forbrugerne og fremspirende teknologier, sikre, at alle 
forbrugere har adgang til effektive
klagemuligheder og tilvejebringelse af 
passende oplysninger om markederne og 
forbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) 396 200 000 EUR i løbende priser 
til det mål, som er omhandlet i artikel 3, 
stk. 2, litra a), nr. ii)

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en særlig budgetpost til finansiering af markedsovervågning, produktsikkerhed 
og typegodkendelse i overensstemmelse med konsekvensanalysen for programmet for det 
indre marked og konsekvensanalysen for forordningen om håndhævelse og overholdelse.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det resterende beløb anvendes til 
at finansiere foranstaltninger, navnlig 
under det i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i), 
og artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 
mål, der vedrører det indre marked for 
varer og tjenesteydelser, f.eks. interne 
markedsstyringsværktøjer, 
konkurrencepolitik, gensidig 
anerkendelse og 
standardiseringsaktiviteter.
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Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at præcisere de foranstaltninger, der skal finansieres, med den 
resterende del af det samlede rammebeløb.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, navnlig vedrørende 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter samt 
anvendelse af informationsteknologinet 
med fokus på behandling og udveksling af 
oplysninger og anvendelse og udvikling af 
institutionelle IT-værktøjer.

3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
kan anvendes til teknisk og administrativ 
bistand i forbindelse med programmets 
gennemførelse, navnlig vedrørende 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter samt 
anvendelse af informationsteknologinet 
med fokus på behandling og udveksling af 
oplysninger og anvendelse og udvikling af 
institutionelle IT-værktøjer. Det budget, 
der afsættes til teknisk og administrativ 
bistand, må ikke overstige 5 % af værdien 
af den finansieringsramme, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås et loft på 5 % for andelen af programmets finansielle tildeling til teknisk og 
administrativ bistand for at sikre, at en betydelig del af finansieringsrammen afsættes til 
konkrete aktioner under programmets mål.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Der kan ydes finansiering til 
følgende foranstaltninger, som 
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gennemfører de specifikke mål, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. 
ii):

a) koordinering og samarbejde mellem 
markedsovervågningsmyndigheder og 
andre relevante myndigheder i 
medlemsstaterne, navnlig gennem 
Unionens 
produktoverensstemmelsesnetværk

b) udvikling og vedligeholdelse af IT-
værktøjer til udveksling af oplysninger om 
markedsovervågning og kontrol ved de 
ydre grænser

c) støtte til udvikling af fælles aktioner og 
undersøgelser inden for produktsikkerhed 
og overholdelse, også i forbindelse med 
afprøvning af farlige produkter, 
netforbundne produkter og produkter, der 
sælges online

d) samarbejde, udveksling af bedste 
praksis og fælles projekter mellem 
markedsovervågningsmyndigheder og 
relevante organer fra tredjelande

e) støtte til 
markedsovervågningsstrategier, 
indsamling af viden og efterretninger, 
kapacitet og faciliteter til afprøvning, peer 
reviews, uddannelsesprogrammer, teknisk 
bistand og kapacitetsopbygning til 
markedsovervågningsmyndigheder

f) foranstaltninger vedrørende nye 
sikkerhedsrisici og økonomiske risici, der 
er forbundet med globaliseringen af 
produktionskæden, direkte internetsalg og 
fortsat forekomst af innovationer i 
forbrugerprodukter og tjenesteydelser og

g) vurdering af 
typegodkendelsesprocedurer og 
Kommissionens kontrol af, at 
motorkøretøjer er i overensstemmelse med 
de gældende regler.

Or. en
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Ændringsforslag 29

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, 
herunder udvikling af digitale færdigheder
og iværksætterfærdigheder, digital og 
industriel omstilling i alle fremstillings- og 
servicesektorer

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte konkurrenceevnen i 
virksomheder og alle sektorer i økonomien 
og støtte SMV'ers indførelse af innovation 
og værdikædesamarbejde gennem 
strategisk forbindelse af økosystemer og 
klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

e) støtte konkurrenceevnen i 
virksomheder og alle sektorer i økonomien 
og støtte SMV'ers indførelse af innovation 
og navnlig deres indførelse af nye 
forretningsmodeller, særligt modeller, der 
hænger sammen med den sociale og 
kollaborative økonomi, samt deres 
indførelse af værdikædesamarbejde 
gennem strategisk forbindelse af 
økosystemer og klynger, herunder det 
fælles klyngeinitiativ

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der kan ydes finansiering til 
følgende foranstaltninger, som 
gennemfører de specifikke mål, der er 
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omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), nr. i):

a) forbedring af forbrugernes bevidsthed 
og forbrugernes uddannelse i 
forbrugerrettigheder og styrkelse af 
forbrugernes evne til at klare nye 
udfordringer, der opstår som følge af 
teknologisk udvikling og digitalisering, 
navnlig for sårbare forbrugeres 
vedkommende

b) foranstaltninger til at sikre, at alle 
forbrugere og erhvervsdrivende har 
adgang til udenretslig tvistbilæggelse og 
onlinetvistbilæggelse af god kvalitet samt 
til oplysninger om klagemuligheder

c) aktioner til støtte for en stærkere 
håndhævelse af forbrugerlovgivningen, 
herunder effektiv koordinering og 
samarbejde mellem nationale 
håndhævelsesorganer og samarbejde med 
tredjelande om håndhævelse.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retlige enheder, der er etableret i et 
tredjeland, der ikke er associeret til 
programmet, kan deltage i følgende 
foranstaltninger:

Kommissionen kan tillade, at retlige 
enheder, der er etableret i et tredjeland, der 
ikke er associeret til programmet, deltager
i følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, der deltager i de foranstaltninger, 
der er omhandlet i litra a) og b), er ikke 
berettiget til at modtage finansiel støtte fra 
Unionen, bortset fra, hvor dette er en 
afgørende betingelse for programmet, 
særligt hvad angår konkurrenceevne og 
adgang til markederne for Unionens 
virksomheder, eller hvad angår beskyttelse 
af forbrugere, der er bosiddende i Unionen. 
Denne undtagelse gælder ikke for enheder 
med gevinst for øje.

Enheder, der deltager i de foranstaltninger, 
der er omhandlet i litra a) og b), er ikke 
berettiget til at modtage finansiel støtte fra 
Unionen, især når der er risiko for en 
overførsel af innovativ teknologi eller 
ekspertise, bortset fra, hvor dette er en 
afgørende betingelse for programmet, 
særligt hvad angår konkurrenceevne og 
adgang til markederne for Unionens 
virksomheder, eller hvad angår beskyttelse 
af forbrugere, der er bosiddende i Unionen. 
Denne undtagelse gælder ikke for enheder 
med gevinst for øje.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår denne artikels 
stk. 1, litra e), tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
20 med henblik på at tilpasse listen over 
enheder, der er berettigede til støtte under 
programmet, og til foranstaltninger til 
gennemførelse af det specifikke mål, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), nr. 
i).

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvælgelses- og tildelingskriterier Udvælgelsesudvalg

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet gennemføres ved 
hjælp af det eller de arbejdsprogrammer, 
der er omhandlet i artikel 110 i 
finansforordningen. Hvis det er relevant, 
angives det samlede beløb, der er afsat til 
blandingsoperationer, i 
arbejdsprogrammerne.

1. Programmet gennemføres ved 
hjælp af arbejdsprogrammer i 
overensstemmelse med artikel 110 i 
finansforordningen. 
Arbejdsprogrammerne skal være årlige 
eller flerårige og skal navnlig fastlægge 
de mål, der skal forfølges, de forventede 
resultater, gennemførelsesmetoden og 
finansieringsplanens samlede beløb. De 
skal endvidere indeholde en detaljeret 
beskrivelse af de foranstaltninger, der 
skal finansieres, en angivelse af det beløb, 
der afsættes til hver enkelt foranstaltning, 
og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen. Hvis det er relevant, 
angives det samlede beløb, der er afsat til 
blandingsoperationer, i 
arbejdsprogrammerne.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om 
programmets gennemførelse, og senest 
fire år efter påbegyndelsen af 
programmets gennemførelse.

2. Senest [fire år efter starten på 
programmets gennemførelse] udarbejder 
Kommissionen en foreløbig 
evalueringsrapport for programmet om 
gennemførelsen af målene for de 
foranstaltninger, der støttes under 
programmet, om resultaterne og 
virkningerne, om effektiviteten af 
ressourceudnyttelsen og dets EU-
merværdi.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at forbedre ansvarligheden for evalueringen af programmet: der bør 
foretages en midtvejsevaluering senest i 2025 og en endelig evaluering senest i 2030.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved afslutningen af programmets 
gennemførelse og senest fire år efter 
afslutningen af den i artikel 1 nævnte 
periode gennemfører Kommissionen en 
endelig evaluering af programmet.

5. Senest [tre år efter afslutningen af 
programmets gennemførelse] udarbejder 
Kommissionen en endelig 
evalueringsrapport om programmets mere 
langsigtede virkning, om 
foranstaltningernes bæredygtighed og om 
synergierne mellem de forskellige 
arbejdsprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at forbedre ansvarligheden for evalueringen af programmet: der bør 
foretages en midtvejsevaluering senest i 2025 og en endelig evaluering senest i 2030.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget resultaterne af 
evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil.

6. Kommissionen sender de i stk. 2 og 
5 omhandlede rapporter til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget og gør dem offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 9 og 17, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 9, 10 og 17, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 9 og 17 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 9, 10 og 17 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
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ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 42

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 træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
gennemføre informations- og 
kommunikationstiltag på en brugervenlig 
måde for at øge forbrugernes, borgernes, 
virksomhedernes, især de små og 
mellemstore virksomheders og de 
offentlige forvaltningers kendskab til de 
ressourcer, der tilvejebringes via de 
finansielle instrumenter i denne 
forordning, samt om 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.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege betydningen af brugervenlige kommunikationstiltag med 
henblik på at øge synligheden af EU-finansiering i forbrugernes, virksomhedernes og de 
offentlige forvaltningers interesse.
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BEGRUNDELSE

Det indre marked har været og er fortsat den centrale hjørnesten i det europæiske projekt. 

I de 25 år, hvor det indre marked har eksisterer, har det bidraget til at opnå en høj grad af 
integration blandt medlemsstaterne, hvilket har medført håndgribelige fordele for 
virksomheder, borgere og forbrugere på mange måder, f.eks. ved at give større 
valgmuligheder og lavere priser på et mere konkurrencepræget marked, muligheder for at 
rejse og arbejde i hele EU, adgang til et enormt marked for virksomheder og bedre 
forbrugerbeskyttelse. På trods af vedtagelsen og gennemførelsen af mere end 3 500 
foranstaltninger er projektet med det indre markedsprojekt langt fra fuldført. Mange 
hindringer såsom huller i lovgivningen, administrative byrder, ineffektiv gennemførelse og 
svag håndhævelse af EU-retten samt ændrede omstændigheder og nye udfordringer og 
forhindringer hindrer fortsat fuldførelsen af det indre marked.

Europa-Parlamentet har ved talrige lejligheder opfordret til at forbedre forvaltningen og 
effektiviteten af det indre marked, og Kommissionen har gjort markedsintegration til en af 
sine vigtigste prioriteter.

I den næste periode, 2021-2027, foreslår Kommissionen et nyt program for det indre marked, 
som vil bringe seks programmer og en lang række foranstaltninger, som tidligere var separate, 
sammen under én sammenhængende ramme. Hovedformålet er at gennemføre og håndhæve 
forskellige aktiviteter til støtte for gennemførelsen af det indre marked i bred forstand, 
forbedre synergier og fleksibilitet samt eliminere overlap i eksisterende EU-programmer. 

Ordføreren glæder sig over det nye program for det indre marked og er enig med 
Kommissionen i, at der er behov for en strategisk og integreret tilgang til virkeliggørelsen af 
et velfungerende indre marked.

Ordføreren foreslår dog en række forbedringer på følgende områder:

Finansieringsrammen

Kommissionen foreslår, at der afsættes en finansieringsramme, som fordeles mellem fire 
forskellige mål: COSME, forbrugere, fødevarekæden og bæredygtigt forbrug og statistikker. 
Ordføreren mener ikke, at den samlede finansieringsramme er tilstrækkelig til at imødegå alle 
de udfordringer, der er forbundet med det indre marked, og navnlig ikke til at tilpasse sig til et 
miljø i hastig forandring i forbindelse med den digitale revolution og globaliseringen. 

Ordføreren foreslår imidlertid at justere den overordnede finansielle ramme og alle de 
forskellige budgetposter, når de nøjagtige tal bliver fastlagt i Europa-Parlamentets udkast til 
interrimsbetænkning om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter.

Ordføreren foreslår endvidere, at der tilføjes en ny budgetpost øremærket til finansiering af 
markedsovervågning, produktsikkerhed og typegodkendelse i overensstemmelse med 
konsekvensanalysen for programmet for det indre marked og konsekvensanalysen for 
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forordningen om håndhævelse og overholdelse. Ordføreren mener også, at det er vigtigt 
udtrykkeligt at nævne de mål, som det resterende beløb skal være afsat til, og at fastsætte et 
loft for teknisk og administrativ bistand.

Fokus på markedsovervågning og produktsikkerhed

Hvad programmets mål angår er ordføreren overbevist om, at en forbedring af det indre 
markeds funktion er afhængig af en styrkelse af markedsovervågningsaktiviteterne og af 
produktsikkerheden med særlig fokus på produkter, der sælges online. Ordføreren erkender 
faktisk, at en effektiv markedsovervågning kan være af afgørende betydning for beskyttelsen 
af samfundsinteresser som sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, beskyttelsen af 
forbrugerne, beskyttelsen af miljøet og den offentlige sikkerhed samt sikringen af lige vilkår 
for de økonomiske aktører. Mange nylige skandaler såsom "dieselgate-skandalen" viser, at 
produkter, der er usikre og ikke overholder de gældende regler, stadig er en realitet i EU, 
hvilket understreger behovet for en mere effektiv og koordineret markedsovervågning i EU. 
Den nyligt godkendte forordning om typegodkendelse og forordningen om håndhævelse og 
overholdelse, der i øjeblikket er under forhandling, skaber en ramme for at fremme et bedre 
samarbejde mellem markedsovervågningsmyndighederne, de europæiske institutioner og de 
økonomiske aktører. På grundlag heraf indfører ordføreren et nyt specifikt mål vedrørende 
markedsovervågning, produktsikkerhed og typegodkendelse og dermed forbundne 
foranstaltninger og afsætter en særlig budgetpost til disse foranstaltninger.

Forbrugere

Ordføreren mener, at programmet for det indre marked skal bidrage til at skabe de rette 
betingelser for, at EU-borgerne fuldt ud kan drage fordel af det indre marked. Ordføreren 
foreslår derfor, at der indføjes henvisninger til specifikke foranstaltninger til styrkelse af 
forbrugerbeskyttelsen, styrkelse af forbrugernes stilling og fremme af deres interesser, med 
særlig fokus på nye muligheder og udfordringer, der er forbundet med digitalisering, i 
overensstemmelse med forbrugerprogrammet for 2014-2020. 

Digital udvikling 

Gennem hele forordningens tekst tilføjer ordføreren henvisninger til den digitale udvikling på 
alle områder, der berøres af programmet. Et syvårigt program skal være fleksibelt og 
tilstrækkeligt fremadskuende til at tilpasse sig til et miljø i konstant forandring, hvor nye 
teknologier har stor indflydelse på forretningsmodeller som f.eks. den sociale og den 
kollaborative økonomi, forbrugerne og EU's økonomi som helhed.

Gennemførelse, evaluering og offentlig omtale af programmet

Kommissionens forslag indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger om, hvordan det nye 
program vil blive gennemført. Vedtagelsen af årlige eller flerårige arbejdsprogrammer er af 
yderste vigtighed, da arbejdsprogrammerne bl.a. fastlægger de foranstaltninger, der skal 
finansieres, og tildelingen af finansielle ressourcer. 

For evalueringens vedkommende foreslår ordføreren en obligatorisk endelig evaluering af 
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programmet senest i 2030 med særligt fokus på programmets mere langsigtede virkninger, 
foranstaltningernes bæredygtighed og de synergier, der er opnået mellem de forskellige 
arbejdsprogrammer.

For så vidt angår gennemsigtighed og offentlig omtale foreslår ordføreren, at Kommissionen 
gennemfører informations- og kommunikationstiltag for at skabe øget opmærksomhed blandt 
forbrugerne, virksomhederne, navnlig SMV'erne, og de offentlige forvaltninger om de 
muligheder, programmet byder på.
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