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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och 
medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna 
(EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 
652/2014 och (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0441),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 168.4 b, 114, 173 och 338 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C8-0254/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
xxxx1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den xxxx2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd samt yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet 
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, budgetutskottet och 
utskottet för transport och turism (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 [EUT , 0.0.0000, s. 0].
2 [EUT , 0.0.0000, s. 0].
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är därför lämpligt att inrätta ett 
program för den inre marknaden, 
konkurrenskraft för företag, inklusive
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, och europeisk statistik (nedan 
kallat programmet). Programmet bör 
inrättas för en längd på sju år, från 2021 till 
2027.

(7) Det är därför lämpligt att inrätta 
inremarknadsprogrammet, för att stärka
den inre marknaden och förbättra dess 
funktion, på områdena konkurrenskraft 
för företag, särskilt mikroföretag samt små 
och medelstora företag, standardisering, 
konsumentskydd, livsmedelskedjan och 
europeisk statistik (nedan kallat 
programmet). Programmet bör inrättas för 
en längd på sju år, från 2021 till 2027.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Programmet bör stödja 
utformningen, genomförandet och 
tillämpningen av unionslagstiftningen till 
stöd för en välfungerande inre marknad. 
Programmet bör stödja skapandet av rätt 
förutsättningar för att stärka alla aktörer på 
den inre marknaden, såväl företagen, som 
EU-medborgarna, inklusive 
konsumenterna, samt det civila samhället 
och de offentliga myndigheterna. För detta 
ändamål bör programmet syfta till att 
säkerställa företagens konkurrenskraft, 
särskilt i fråga om de små och medelstora 
företagen, men också stödja tillämpningen 
av konsumentskydd och 
säkerhetsbestämmelser och höja 
medvetenheten hos företagen och de 
enskilda individerna genom att förse dem 
med rätt verktyg, kunskap och kompetens 
så att de kan fatta välgrundade beslut och 

(8) Programmet bör stödja 
utformningen, genomförandet och 
tillämpningen av unionslagstiftningen till 
stöd för en välfungerande inre marknad. 
Programmet bör stödja skapandet av rätt 
förutsättningar för att stärka alla aktörer på 
den inre marknaden, såväl företagen, som 
EU-medborgarna, inklusive 
konsumenterna, samt det civila samhället 
och de offentliga myndigheterna. För detta 
ändamål bör programmet syfta till att 
säkerställa företagens konkurrenskraft, 
särskilt i fråga om de små och medelstora 
företagen, inbegripet turismsektorn, men 
också stödja tillämpningen av 
konsumentskydd och 
säkerhetsbestämmelser och höja 
medvetenheten hos företagen och de 
enskilda individerna genom att förse dem 
med rätt verktyg, kunskap och kompetens 
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för att stärka deras deltagande i 
utformningen av unionens politik. 
Dessutom bör programmet ha som syfte att 
främja rättsligt och administrativt 
samarbete, i synnerhet genom utbyte av 
bästa praxis och genom uppbyggnad av 
kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet 
användningen av strategisk offentlig 
upphandling. Programmet bör också ha 
som syfte att stödja utvecklingen av 
högkvalitativa internationella standarder 
som stöder genomförandet av unionens 
lagstiftning. Det här omfattar även 
utformningen av standarder på området för 
finansiell rapportering och revision för att 
därigenom bidra till att unionens 
kapitalmarknader blir transparenta och 
välfungerande, samt till att stärka 
investerarskyddet. Programmet bör också 
stödja reglering och standardisering genom 
att säkerställa bredast möjliga deltagande 
av berörda parter. Målet för programmet 
bör även vara att stödja genomförandet av 
unionens lagstiftning och dess efterlevnad 
genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå 
för människor och djur och ett gott 
växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och 
förbättra djurskyddet.

så att de kan fatta välgrundade beslut och 
för att stärka deras deltagande i 
utformningen av unionens politik. 
Dessutom bör programmet ha som syfte att 
främja rättsligt och administrativt 
samarbete, i synnerhet genom utbyte av 
bästa praxis och genom uppbyggnad av 
kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet 
användningen av strategisk offentlig 
upphandling. Programmet bör också ha 
som syfte att stödja utvecklingen av 
högkvalitativa internationella standarder 
som stöder genomförandet av unionens 
lagstiftning. Det här omfattar även 
utformningen av standarder på området för 
finansiell rapportering och revision för att 
därigenom bidra till att unionens 
kapitalmarknader blir transparenta och 
välfungerande, samt till att stärka 
investerarskyddet. Programmet bör också 
stödja reglering och standardisering genom 
att säkerställa bredast möjliga deltagande 
av berörda parter. Målet för programmet 
bör även vara att stödja genomförandet av 
unionens lagstiftning och dess efterlevnad 
genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå 
för människor och djur och ett gott 
växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och 
förbättra djurskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En modern inre marknad främjar 
konkurrens till fördel för konsumenter, 
företag och anställda. Bättre utnyttjande av 
den ständigt föränderliga inre marknaden 
för tjänster bör vara till hjälp för 
europeiska företag när det gäller att skapa 
arbetstillfällen och växa över gränserna, 
medföra ett större urval av tjänster till 

(9) En modern inre marknad bygger på 
principerna om rättvisa och insyn, främjar 
konkurrens och är till fördel för 
konsumenter, företag och anställda. Bättre 
utnyttjande av den ständigt föränderliga 
inre marknaden för tjänster bör vara till 
hjälp för europeiska företag när det gäller 
att skapa arbetstillfällen och växa över 
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bättre priser och upprätthålla höga 
standarder för både konsumenter och 
arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, 
bör programmet bidra till att undanröja 
återstående hinder och till att säkerställa ett 
regelverk som kan lämna utrymme för nya 
innovativa affärsmodeller.

gränserna, medföra ett större urval av 
tjänster till bättre priser och upprätthålla 
höga standarder för både konsumenter och 
arbetstagare. För att detta ska gå att uppnå, 
bör programmet bidra till bättre 
övervakning av utvecklingen på den inre 
marknaden, inbegripet effekterna av ny 
teknik och innovativa affärsmodeller, och 
till att kartlägga och undanröja återstående 
hinder och till att säkerställa ett regelverk 
som kan lämna utrymme för nya 
innovativa affärsmodeller, däribland
socialt entreprenörskap.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Rättsliga hinder på den inre 
marknaden har undanröjts för många 
industriella produkter via förebyggande 
mekanismer och antagandet av 
gemensamma regler samt, i sådana fall där 
inga tillämpliga unionsregler förekommer, 
via principen om ömsesidigt erkännande. 
På områden där det inte finns någon 
unionslagstiftning betyder principen om 
ömsesidigt erkännande att varor som 
saluförs lagligt i en medlemsstat åtnjuter 
rätten till fri rörlighet och kan säljas i en 
annan medlemsstat. Otillräcklig 
tillämpning av principen om ömsesidigt 
erkännande gör dock att det blir svårare för 
företag att få tillträde till marknader i andra 
medlemsstater. Trots den höga 
marknadsintegrationen på området för 
varor innebär detta förlorade möjligheter 
för ekonomin överlag. Programmet bör 
därför ha som syfte att förbättra 
tillämpningen av principen om ömsesidigt 
erkännande på området för varor och 
minska mängden olagliga varor som inte 

(10) Rättsliga hinder på den inre 
marknaden har undanröjts för många 
industriella produkter via förebyggande 
mekanismer och antagandet av 
gemensamma regler och standarder samt, i 
sådana fall där inga tillämpliga 
unionsregler förekommer, via principen om 
ömsesidigt erkännande. På områden där det 
inte finns någon unionslagstiftning betyder 
principen om ömsesidigt erkännande att 
varor som saluförs lagligt i en medlemsstat 
åtnjuter rätten till fri rörlighet och kan 
säljas i en annan medlemsstat, under 
förutsättning att medlemsstaten i fråga 
inte har motsatt sig saluförandet av 
varorna. Otillräcklig tillämpning av 
principen om ömsesidigt erkännande gör 
dock att det blir svårare för företag att få 
tillträde till marknader i andra 
medlemsstater. Trots den höga 
marknadsintegrationen på området för 
varor innebär detta förlorade möjligheter 
för ekonomin överlag. Programmet bör 
därför ha som syfte att förbättra 
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uppfyller kraven på marknaden. tillämpningen av principen om ömsesidigt 
erkännande på området för varor och 
minska mängden olagliga varor som inte 
uppfyller kraven på marknaden, genom 
riktade åtgärder för ökad medvetenhet 
och utbildning, genom stöd till 
kontaktpunkterna för produkter och 
genom bättre samarbete mellan behöriga 
myndigheter för ömsesidigt erkännande.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Nya utmaningar för regleringen och 
tillämpningen hänger samman med att 
omgivningen snabbt förändras i och med 
den digitala revolutionen, exempelvis när 
det gäller frågor som cybersäkerhet, 
sakernas internet eller artificiell intelligens. 
Om skada skulle uppstå är det viktigt att 
det finns stränga regler om produktsäkerhet 
och ansvarsskyldighet för att garantera att 
lämpliga motåtgärder vidtas som gör att 
EU-medborgarna, inklusive konsumenter 
och företag, gynnas av dessa regler. Därför 
bör programmet bidra till en snabb 
anpassning till produktansvarsregler för 
unionen, som främjar innovation, liksom 
en snabb tillämpning av dessa.

(11) Nya utmaningar för regleringen och 
tillämpningen hänger samman med att 
omgivningen snabbt förändras i och med 
den digitala revolutionen, exempelvis när 
det gäller frågor som cybersäkerhet, 
sakernas internet eller artificiell intelligens. 
Om skada skulle uppstå är det viktigt att 
det finns stränga regler om 
produktsäkerhet, att det råder klarhet när 
det gäller ansvarsskyldighet och att 
gällande regler tillämpas strikt, för att 
garantera att lämpliga motåtgärder vidtas 
som gör att EU-medborgarna, inklusive 
konsumenter och företag, gynnas av dessa 
regler. Därför bör programmet bidra till en 
snabb anpassning till produktansvarsregler 
för unionen, som främjar innovation, 
liksom en snabb tillämpning av dessa, 
samtidigt som trygghet och säkerhet 
säkerställs för användarna.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Att det finns varor på marknaden 
som inte överensstämmer med unionsrätten 
gör att de som följer lagen försätts i 
underläge och att konsumenterna till och 
med utsätts för risker. Många företagare
följer inte reglerna, antingen på grund av 
bristande kunskaper, eller helt medvetet för 
att vinna konkurrensfördelar. 
Marknadskontrollsmyndigheterna är ofta 
underfinansierade och bundna av nationella 
gränser, medan företagare bedriver handel i 
hela unionen, eller till och med 
internationellt. Det är i synnerhet när det 
gäller e-handel mycket svårt för 
marknadskontrollsmyndigheterna att spåra 
produkter som importeras från tredjeländer 
och som inte överensstämmer med kraven 
och att identifiera det ansvariga organet 
inom deras jurisdiktion. Programmet bör 
därför arbeta för att stärka 
produktöverensstämmelsen genom att ge 
rätt incitament till företagarna, öka 
efterlevnadskontrollerna och främja ett 
närmare samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter över gränserna. 
Programmet bör också medverka till 
konsolideringen av det existerande 
regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

(12) Att det finns varor på marknaden 
som inte överensstämmer med 
unionsrätten, oberoende av om 
produkterna släpps ut på marknaden på 
traditionellt eller elektroniskt sätt och 
oberoende av om de tillverkas i unionen 
eller förs in till unionen från tredjeländer,
gör att invånarna och konsumenterna i EU
utsätts för risker. Ekonomiska aktörer som 
säljer produkter som uppfyller kraven 
ställs inför en snedvridning av 
konkurrensen på grund av aktörer som 
inte följer reglerna, antingen på grund av 
bristande kunskaper, eller helt medvetet för 
att vinna konkurrensfördelar. 
Marknadskontrollsmyndigheterna är ofta 
underfinansierade och bundna av nationella 
gränser, medan företagare bedriver handel i 
hela unionen, eller till och med 
internationellt. Det är i synnerhet när det 
gäller e-handel mycket svårt för 
marknadskontrollsmyndigheterna att spåra 
produkter som importeras från tredjeländer 
och som inte överensstämmer med kraven 
och att identifiera det ansvariga organet 
inom deras jurisdiktion eller utföra 
riskbedömningar eller säkerhetstester på 
grund av bristen på fysisk tillgång till 
produkterna. Programmet bör därför 
arbeta för att stärka 
produktöverensstämmelsen genom att 
stärka marknadskontrollen, 
tillhandahålla klara, transparenta och 
heltäckande regler för de ekonomiska 
aktörerna, öka efterlevnadskontrollerna 
och främja ett närmare samarbete mellan 
olika tillsynsmyndigheter över gränserna. 
Programmet bör också medverka till 
konsolideringen av det existerande 
regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
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olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten, 
i synnerhet genom att säkerställa att 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/8581a

genomförs strikt för att förhindra 
försäljning av produkter med bristande 
överensstämmelse till unionsmedborgare.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 
2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och 
släpfordon till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 715/2007 och 
(EG) nr 595/2009 samt om upphävande 
av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 
14.6.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Produktsäkerheten är en gemensam 
angelägenhet. Organen för bedömning av 
överensstämmelse bekräftar om produkter 
svarar mot säkerhetskraven innan de släpps 
ut på marknaden. Därmed är det av största 
vikt att organen för bedömning av 
överensstämmelse är pålitliga och 
kompetenta. Europeiska unionen har 
inrättat ett ackrediteringssystem för 
organen för bedömning av 
överensstämmelse som fastställer deras 
kompetens, opartiskhet och självständighet. 
Den största utmaningen är nu att hålla 

(13) Produktsäkerheten är en gemensam 
angelägenhet. Organen för bedömning av 
överensstämmelse bekräftar om produkter 
svarar mot säkerhetskraven innan de släpps 
ut på marknaden. Därmed är det av största 
vikt att organen för bedömning av 
överensstämmelse är pålitliga och 
kompetenta. Europeiska unionen har 
inrättat ett ackrediteringssystem för 
organen för bedömning av 
överensstämmelse som fastställer deras 
kompetens, opartiskhet och självständighet.
Bestämmelserna i Europaparlamentets 
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ackrediteringssystemet uppdaterat enligt de 
senaste vetenskapliga rönen och garantera 
att systemet tillämpas med samma 
stringens i hela unionen. Programmet bör 
följaktligen stödja åtgärder för att garantera 
att organen för bedömning av 
överensstämmelse fortsättningsvis 
uppfyller de lagstadgade kraven och att 
stärka det europeiska 
ackrediteringssystemet, framförallt inom 
nya politikområden, genom att stödja den 
europeiska samarbetsorganisationen för 
ackreditering som avses i artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/200848.

och rådets förordning (EG) nr 765/200848

har dock genomförts på många olika sätt 
på nationell nivå. Dessa skillnader gäller 
fördelningen av behörighet mellan 
marknadskontrollsmyndigheter och 
interna samordningsmekanismer på 
nationell nivå, tilldelning av ekonomiska 
resurser för marknadskontroll samt 
strategier och metoder för 
marknadskontroll, liksom befogenheter 
avseende produkter med bristande 
överensstämmelse och nivån på böter för 
överträdelser, vilket leder till ett 
fragmenterat genomdrivande av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Denna 
fragmentering får till följd att 
marknadskontrollen är strängare i vissa 
medlemsstater än i andra och kan leda till 
minskad avskräckande effekt i 
lagstiftningen, olika villkor för företag i 
vissa medlemsstater och obalans i fråga 
om produktsäkerhet i hela unionen. Den 
största utmaningen är nu att hålla 
ackrediteringssystemet uppdaterat enligt de 
senaste vetenskapliga rönen och garantera 
att systemet tillämpas med samma 
stringens i hela unionen. Programmet bör 
följaktligen stödja åtgärder för att garantera 
att organen för bedömning av 
överensstämmelse fortsättningsvis 
uppfyller de lagstadgade kraven och att 
stärka det europeiska 
ackrediteringssystemet, framförallt inom 
nya politikområden, genom att stödja den 
europeiska samarbetsorganisationen för 
ackreditering som avses i artikel 14 i 
förordning (EG) nr 765/2008.

__________________ __________________

48 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 
13.8.2008, s. 30).

48 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 
2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 
13.8.2008, s. 30).

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Eftersom konsumentmarknaden 
inte längre känner till några gränser i och 
med utvecklingen av handel och 
resetjänster på nätet, är det viktigt att 
tillförsäkra de konsumenter som är bosatta 
i unionen tillgång till adekvat skydd när 
varor och tjänster importeras från 
ekonomiska aktörer i tredjeländer. 
Programmet bör därför möjliggöra stöd till 
samarbete med relevanta organ i 
tredjeländer som är viktiga handelspartner 
för unionen, när så är nödvändigt.

(14) Utvecklingen av e-handel medför 
vissa utmaningar när det gäller skyddet av 
slutanvändarnas hälsa och säkerhet mot 
produkter med bristande 
överensstämmelse. Eftersom 
konsumentmarknaden inte längre känner 
till några gränser i och med utvecklingen 
av handel och resetjänster på nätet, är det 
viktigt att tillförsäkra de konsumenter som 
är bosatta i unionen tillgång till 
motsvarande skydd när varor och tjänster 
importeras från ekonomiska aktörer i 
tredjeländer. Programmet bör därför 
möjliggöra stöd till samarbete med 
relevanta organ i tredjeländer som är 
viktiga handelspartner för unionen, när så 
är nödvändigt, med avseende på utbyte av 
information om produkter med bristande 
överensstämmelse, senaste forskningsrön 
och ny teknik, framväxande risker och 
andra aspekter med anknytning till 
kontrollverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att uppfylla programmets mål 
och underlätta tillvaron för medborgare och 
företag, måste högkvalitativa 
användarcentrerade offentliga tjänster 
inrättas. Detta förutsätter att de offentliga 
förvaltningarna måste börja arbeta på ett 

(16) För att uppfylla programmets mål 
och underlätta tillvaron för medborgare och 
företag, måste högkvalitativa 
användarcentrerade offentliga tjänster 
inrättas samt insatserna för e-förvaltning 
främjas ytterligare. Detta förutsätter att de 
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nytt sätt, riva barriärer mellan olika delar 
av deras administration och åta sig att 
tillsammans med medborgare och företag 
ta fram dessa former av offentliga tjänster. 
Vidare förutsätter den kontinuerliga och 
ständigt ökande gränsöverskridande 
verksamheten på den inre marknaden att 
uppdaterad information om företagens och 
medborgarnas rättigheter tillhandahålls, 
men likaså information som förklarar de 
administrativa formaliteterna. Därutöver 
blir det nödvändigt att tillhandahålla 
juridisk rådgivning och stöd när det gäller 
att lösa problem som uppkommer över 
landsgränserna. Dessutom är det 
nödvändigt att på ett enkelt och effektivt 
vis koppla samman nationella 
förvaltningar, liksom att utvärdera hur den 
inre marknaden fungerar i praktiken. 
Programmet bör därför stödja följande 
etablerade verktyg för förvaltning av den 
inre marknaden: portalen Ditt Europa som 
bör utgöra stommen för den kommande 
gemensamma digitala ingången, Ditt 
Europa – Rådgivning, Solvit, 
informationstjänsten för den inre 
marknaden och resultattavlan för den inre 
marknaden, i syfte att förbättra 
medborgarnas dagliga tillvaro och 
företagens förmåga att handla över 
gränserna.

offentliga förvaltningarna måste börja 
arbeta på ett nytt sätt, riva barriärer mellan 
olika delar av deras administration och åta 
sig att tillsammans med medborgare och 
företag ta fram dessa former av offentliga 
tjänster. Vidare förutsätter den 
kontinuerliga och ständigt ökande 
gränsöverskridande verksamheten på den 
inre marknaden att uppdaterad information 
om företagens och medborgarnas 
rättigheter finns tillgänglig, men likaså 
information som förklarar de 
administrativa formaliteterna. Därutöver 
blir det nödvändigt att tillhandahålla 
juridisk rådgivning och stöd när det gäller 
att lösa problem som uppkommer över 
landsgränserna. Dessutom är det 
nödvändigt att på ett enkelt och effektivt 
vis koppla samman nationella 
förvaltningar, liksom att utvärdera hur den 
inre marknaden fungerar i praktiken. De 
etablerade verktygen för förvaltning av 
den inre marknaden spelar redan en 
viktig roll när det gäller att underlätta 
uppnåendet av dessa mål. I detta syfte, 
och i syfte att hålla jämna steg med den 
tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen samt med nya 
utmaningar när det gäller att skapa 
regelverk och se till att de efterlevs, bör 
programmet stödja en förbättring av 
kvaliteten, synligheten och transparensen 
samt säkerheten hos verktygen för 
förvaltning av den inre marknaden. 
Programmet bör därför stödja bl.a. följande 
etablerade verktyg för förvaltning av den 
inre marknaden: portalen Ditt Europa som 
bör utgöra stommen för den kommande 
gemensamma digitala ingången, Ditt 
Europa – Rådgivning, Solvit, 
informationstjänsten för den inre 
marknaden och resultattavlan för den inre 
marknaden, i syfte att förbättra 
medborgarnas dagliga tillvaro och 
företagens förmåga att handla över 
gränserna.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Programmet måste i synnerhet ge 
sig i kast med de radikala följdverkningar 
som drabbar den inre marknadens 
konkurrenskraft och funktion genom den 
pågående omvandlingen inom ekonomin 
och näringslivet, i synnerhet på grund av 
den exponentiella ökningen och bruket av 
data, och med beaktande av att företagen 
och deras rådgivare i allt högre grad 
använder sig av artificiell intelligens, andra 
it-verktyg och former av expertis. Det är 
också ytterst viktigt att programmet stöder 
nätverksbildning och samarbete med 
medlemsstaternas myndigheter och 
domstolar, med hänsyn till att icke 
snedvriden konkurrenskraft och en 
fungerande inre marknad i allt väsentligt 
beror på dessa instansers åtgärder. Med 
tanke på den viktiga roll 
konkurrenspolitiken spelar i att förebygga 
skador på den inre marknaden som uppstår 
på grund av konkurrensbegränsande 
beteenden utanför unionens gränser, bör 
programmet även stödja samarbete med 
tredjeländers myndigheter, när så är 
påkallat. Det är dessutom nödvändigt att 
utöka den utåtriktade verksamheten i syfte 
att få fler medborgare och företag att dra 
full fördel av rättvis konkurrens på den inre 
marknaden. Med tanke på att en del av 
initiativen i programmet är nya och den del 
av programmet som avhandlar konkurrens 
särskilt påverkas av den dynamiska 
utvecklingen i fråga om 
konkurrensvillkoren på den inre 
marknaden, i synnerhet i relation till 
artificiell intelligens, algoritmer, stordata, 
cybersäkerhet och kriminalteknik, vars 
utveckling och omfattning är svåra att 
förutse, kan man räkna med att det krävs 

(21) Programmet måste i synnerhet ge 
sig i kast med de radikala följdverkningar 
som drabbar den inre marknadens 
konkurrenskraft och funktion genom den 
pågående omvandlingen inom ekonomin 
och näringslivet, i synnerhet på grund av 
den exponentiella ökningen och bruket av 
data, och med beaktande av att företagen 
och deras rådgivare i allt högre grad 
använder sig av artificiell intelligens, andra 
it-verktyg och former av expertis. Det är 
också ytterst viktigt att programmet stöder 
nätverksbildning och samarbete med 
medlemsstaternas myndigheter och 
domstolar, med hänsyn till att icke 
snedvriden konkurrenskraft och en 
fungerande inre marknad i allt väsentligt 
beror på dessa instansers åtgärder. Med 
tanke på den viktiga roll 
konkurrenspolitiken spelar i att förebygga 
skador på den inre marknaden som uppstår 
på grund av konkurrensbegränsande 
beteenden utanför unionens gränser, bör 
programmet även stödja samarbete med 
tredjeländers myndigheter, när så är 
påkallat. Det är dessutom nödvändigt att 
utöka den utåtriktade verksamheten i syfte 
att få fler medborgare och företag att dra 
full fördel av rättvis konkurrens på den inre 
marknaden. Med tanke på att en del av 
initiativen i programmet är nya och den del 
av programmet som avhandlar konkurrens 
särskilt påverkas av den dynamiska 
utvecklingen i fråga om 
konkurrensvillkoren på den inre 
marknaden, i synnerhet i relation till digital 
utveckling, artificiell intelligens, 
algoritmer, stordata, cybersäkerhet och 
kriminalteknik, vars utveckling och 
omfattning är svåra att förutse, kan man 
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flexibilitet för att bemöta de föränderliga 
behoven inom denna del av programmet.

räkna med att det krävs flexibilitet för att 
bemöta de föränderliga behoven inom 
denna del av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Många av unionens 
konkurrenskraftsproblem har att göra med 
de små och medelstora företagens 
svårigheter i att få tillgång till finansiering 
eftersom de kämpar med att bevisa sin 
kreditvärdighet och har otillräckliga 
säkerheter. Ytterligare utmaningar vad 
gäller finansieringen uppkommer av de 
små och medelstora företagens behov att 
förbli konkurrenskraftiga genom att 
engagera sig i exempelvis digitalisering, 
internationalisering och 
innovationsfrämjande verksamhet samt 
höjning av personalens kompetens. 
Begränsad tillgång till finansiering har en 
negativ effekt på såväl företagens 
tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på 
nya företagares beredskap att ta över 
livskraftiga företag i samband med 
företagsöverlåtelse.

(24) Många av unionens 
konkurrenskraftsproblem har att göra med 
de små och medelstora företagens 
svårigheter i att få tillgång till finansiering 
eftersom de kämpar med att bevisa sin 
kreditvärdighet och har otillräckliga 
säkerheter. Ytterligare utmaningar vad 
gäller finansieringen uppkommer av de 
små och medelstora företagens behov att 
förbli konkurrenskraftiga genom att 
engagera sig i exempelvis digitalisering, 
internationalisering och 
innovationsfrämjande verksamhet samt 
höjning av personalens kompetens. 
Begränsad tillgång till finansiering har en 
negativ effekt på såväl företagens 
tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på 
nya företagares beredskap att ta över 
livskraftiga företag i samband med 
företagsöverlåtelse. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt 
mikroföretag, hantverksföretag och 
sociala företag. Uppmärksamhet bör 
också ägnas åt potentiella, nya, unga och 
kvinnliga företagare samt andra särskilda 
målgrupper såsom äldre, invandrare och 
företagare som tillhör socialt mindre 
gynnade eller utsatta grupper, t.ex. 
personer med funktionsnedsättning, samt 
åt främjandet av företagsöverlåtelse, spin-
off-företag och en andra chans för 
företagare.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Programmet bör syfta till att öka 
konsumenternas, företagens, 
civilsamhällets och myndigheternas 
kunskap om unionens konsument- och 
säkerhetslagstiftning och att ge 
konsumenterna och deras företrädare 
egenmakt på nationell nivå och på 
unionsnivå, framför allt genom att stödja 
Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC), som sedan länge 
är den etablerade och erkända icke-statliga 
organisation som företräder 
konsumenternas intressen på EU-nivå, och 
till European Association for the Co-
ordination of Consumer Representation in 
Standardisation (Anec), som företräder 
konsumenternas intressen i 
standardiseringsfrågor. I detta avseende bör 
särskild hänsyn tas till marknadens nya 
behov vad gäller främjande av hållbar 
konsumtion och förebyggande av 
sårbarheter samt utmaningar som 
digitaliseringen av ekonomin eller 
framväxten av nya konsumtionsmönster 
och nya affärsmodeller ger upphov till. 
Programmet bör stödja relevant 
information om marknader, politiska 
utmaningar, nya frågor och beteenden samt 
offentliggörandet av unionens 
konsumentresultattavlor.

(37) Programmet bör syfta till att öka 
konsumenternas, företagens, 
civilsamhällets och myndigheternas 
kunskap om unionens konsument- och 
säkerhetslagstiftning och att ge 
konsumenterna och deras företrädare 
egenmakt på nationell nivå och på 
unionsnivå, framför allt genom att stödja 
Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC), som sedan länge 
är den etablerade och erkända icke-statliga 
organisation som företräder 
konsumenternas intressen på EU-nivå, och 
till European Association for the Co-
ordination of Consumer Representation in 
Standardisation (Anec), som företräder 
konsumenternas intressen i 
standardiseringsfrågor. I detta avseende bör 
särskild hänsyn tas till marknadens nya 
behov vad gäller främjande av hållbar 
konsumtion och förebyggande av 
sårbarheter samt utmaningar som 
digitaliseringen av ekonomin, uppkopplade 
produkter, sakernas internet, artificiell 
intelligens och användning av algoritmer
eller framväxten av nya 
konsumtionsmönster och nya 
affärsmodeller ger upphov till, särskilt 
socialt entreprenörskap och 
delningsekonomin. Programmet bör stödja 
relevant information om marknader, 
politiska utmaningar, nya frågor och
beteenden samt offentliggörandet av 
unionens konsumentresultattavlor.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Nätverket av europeiska 
konsumentcentrum (nedan kallat ECC-
nätverket) hjälper konsumenterna att kunna 
dra nytta av unionens konsumenträttigheter 
när de köper varor och tjänster över 
gränserna på den inre marknaden och inom 
EES, antingen på nätet eller när de reser. 
ECC-nätverket, som består av 30 centrum 
och har finansierats gemensamt av 
unionens konsumentprogram i mer än tio 
år, har bevisat sitt mervärde vad gäller att 
stärka konsumenternas och näringsidkarnas 
förtroende för den inre marknaden. 
Nätverket hanterar mer än 100 000 
förfrågningar från konsumenter per år och 
når ut till miljontals medborgare via sin 
press- och informationsverksamhet. Det är 
ett av de mest uppskattade 
rådgivningsnätverken i unionen och de 
flesta av dess centrum omfattar en 
kontaktpunkt för lagstiftningen om den inre 
marknaden; Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG59 och dess 
utvärdering betonar vikten av att denna 
verksamhet fortsätter att bedrivas. 
Nätverket har också för avsikt att skapa 
ömsesidighetssystem med liknande organ i 
tredjeländer.

(39) Programmet bör även stödja 
nätverket av europeiska konsumentcentrum 
(nedan kallat ECC-nätverket), som hjälper 
konsumenterna att kunna dra nytta av 
unionens konsumenträttigheter när de 
köper varor och tjänster över gränserna på 
den inre marknaden och inom EES, 
antingen på nätet eller när de reser. ECC-
nätverket, som består av 30 centrum och 
har finansierats gemensamt av unionens 
konsumentprogram i mer än tio år, har 
bevisat sitt mervärde vad gäller att stärka 
konsumenternas och näringsidkarnas 
förtroende för den inre marknaden. 
Nätverket hanterar mer än 100 000 
förfrågningar från konsumenter per år och 
når ut till miljontals medborgare via sin 
press- och informationsverksamhet. Det är 
ett av de mest uppskattade 
rådgivningsnätverken i unionen och de 
flesta av dess centrum omfattar en 
kontaktpunkt för lagstiftningen om den inre 
marknaden; Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG59 och dess 
utvärdering betonar vikten av att denna 
verksamhet fortsätter att bedrivas. 
Nätverket av europeiska 
konsumentcentrum kan också vara en 
viktig källa till information om de 
utmaningar och problem som 
konsumenter möter på lokal nivå och som 
är av relevans för utformningen av 
unionens politik och skyddet av 
konsumenternas intressen. Programmet 
bör därför göra det möjligt att skapa och 
stärka synergier mellan 
konsumentrepresentationen på lokal nivå 
och på unionsnivå för att öka 
konsumentinflytandet. Nätverket har 
också för avsikt att skapa 
ömsesidighetssystem med liknande organ i 
tredjeländer.
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__________________ __________________

59 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden (EUT L 
376, 27.12.2006, s. 36).

59 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden (EUT L 
376, 27.12.2006, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Kontrollen av ändamålsenligheten 
av unionens konsument- och 
marknadsföringslagstiftning som 
kommissionen genomförde i maj 2017 
avslöjade behovet av att bättre tillämpa 
bestämmelser och underlätta gottgörelse 
för konsumenter som har drabbats av 
överträdelser av konsumentlagstiftningen. 
Som en följd av detta antog kommissionen 
i april 2018 en ny giv för konsumenterna, 
bland annat för att garantera likabehandling 
av konsumenter på hela den inre 
marknaden vad gäller kvalitetsskillnader, 
förstärkt kapacitet för genomförande för 
medlemsstaterna, förbättrad 
produktsäkerhet, ökat internationellt 
samarbete och nya möjligheter till 
prövning, framför allt genom grupptalan 
som väcks av godkända enheter. 
Programmet bör syfta till att stödja 
konsumentpolitiken bland annat genom 
ökad medvetenhet och kunskap, 
kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa 
praxis mellan konsumentorganisationer och 
konsumentskyddsmyndigheter, 
nätverkssamarbete och utveckling av 
marknadsinformation, som stärker 
faktabasen om den inre marknadens 
funktion för konsumenter, it-system och 
kommunikationsverktyg.

(40) Kontrollen av ändamålsenligheten 
av unionens konsument- och 
marknadsföringslagstiftning som 
kommissionen genomförde i maj 2017 
avslöjade behovet av att bättre tillämpa 
bestämmelser och underlätta gottgörelse 
för konsumenter som har drabbats av 
överträdelser av konsumentlagstiftningen. 
Som en följd av detta antog kommissionen 
i april 2018 en ny giv för konsumenterna, 
bland annat för att garantera likabehandling 
av konsumenter på hela den inre 
marknaden vad gäller gränsöverskridande 
fall – t.ex. försäljning av produkter med 
bristande överensstämmelse inom 
motorfordonssektorn, kvalitetsskillnader 
mellan olika produkter eller problemen 
med strandsatta passagerare på grund av 
ett stort antal inställda flyg –, förstärkt 
kapacitet för genomförande för 
medlemsstaterna, förbättrad 
produktsäkerhet, ökat internationellt 
samarbete och nya möjligheter till 
prövning, framför allt genom grupptalan 
som väcks av godkända enheter. 
Programmet bör syfta till att stödja 
konsumentpolitiken bland annat genom 
ökad medvetenhet och kunskap, 
kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa 
praxis mellan konsumentorganisationer och 
konsumentskyddsmyndigheter, 
nätverkssamarbete och utveckling av 
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marknadsinformation, som stärker 
faktabasen om den inre marknadens 
funktion för konsumenter, it-system och 
kommunikationsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) De åtgärder som vidtagits enligt 
tidigare program och budgetposter har visat 
sig vara ändamålsenliga och bör bevaras. 
De nya åtgärder som införts i programmet 
har framför allt som mål att se till att den 
inre marknaden fungerar väl. För att göra 
det enklare och mer flexibelt att genomföra 
programmet och nå målen i programmet 
bör åtgärderna endast indelas i allmänna 
och övergripande kategorier. Förteckningar 
över förslag på verksamhet för de särskilda 
målen på området konkurrenskraft, eller 
särskild verksamhet som härrör från 
rättsliga krav, såsom standardisering, 
reglering av livsmedelskedjan och 
europeisk statistik bör också tas med i 
programmet.

(58) De åtgärder som vidtagits enligt 
tidigare program och budgetposter har visat 
sig vara ändamålsenliga och bör bevaras. 
De nya åtgärder som införts i programmet 
har framför allt som mål att se till att den 
inre marknaden fungerar väl. För att göra 
det enklare och mer flexibelt att genomföra 
programmet och nå målen i programmet 
bör åtgärderna endast indelas i allmänna 
och övergripande kategorier. Förteckningar 
över förslag på verksamhet för de särskilda 
målen på området konkurrenskraft, eller 
särskild verksamhet som härrör från 
rättsliga krav, såsom marknadskontroll 
och produktsäkerhet, konsumenter, 
standardisering, reglering av 
livsmedelskedjan och europeisk statistik,
bör också tas med i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och 

Genom denna förordning inrättas 
inremarknadsprogrammet för att stärka
den inre marknaden och förbättra dess
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konkurrenskraften för företag, inklusive
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, samt finansieringsramen för 
utveckling, framställning och spridning av 
europeisk statistik i den mening som avses 
i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009
(nedan kallat programmet).

funktion på områdena konkurrenskraft
för företag, särskilt mikroföretag samt små 
och medelstora företag, standardisering, 
konsumentskydd, livsmededelskedjan samt 
finansieringsramen för utveckling, 
framställning och spridning av europeisk 
statistik (nedan kallat programmet).

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller att skydda 
och stärka medborgarnas, konsumenternas 
och företagens ställning, särskilt 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (nedan kallade små och medelstora 
företag), genom säkerställande av att 
unionsrätten efterlevs, underlättande av 
marknadstillträdet, standardisering och 
främjande av människors hälsa, djurs hälsa, 
djurskyddet och växtskyddet; stärka 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och de decentraliserade 
byråerna.

(a) Förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller att skydda 
och stärka medborgarnas, konsumenternas 
och företagens ställning, särskilt 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (nedan kallade små och medelstora 
företag), genom säkerställande av att 
unionsrätten efterlevs, underlättande av 
marknadstillträdet och standardisering, 
genom säkerställande av en enhetlig och 
hög nivå på konsumentskyddet, inbegripet 
åtgärder för att öka medvetenheten om 
unionsrätten om den inre marknaden, och 
genom främjande av människors hälsa, 
djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet; 
stärka samarbetet mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och de decentraliserade 
byråerna.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Göra den inre marknaden mer 
effektiv genom att

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) stödja en effektiv 
marknadsövervakning och 
produktsäkerhet i hela unionen i syfte att 
säkerställa att endast säkra produkter som 
uppfyller kraven och som ger en hög 
konsumentskyddsnivå tillhandahålls på 
unionsmarknaden, inklusive de produkter 
som säljs på nätet.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stärka företagens konkurrenskraft, 
med särskild tonvikt på små och 
medelstora företag, och uppnå 
additionalitet genom åtgärder som 
tillhandahåller olika former av stöd till små 
och medelstora företag, tillträde till 
marknader, inbegripet internationalisering 
av små och medelstora företag, ett 
gynnsamt företagsklimat för små och 
medelstora företag, sektorers 
konkurrenskraft, modernisering av 
industrin och främjande av företagandet.

(b) Stärka företagens konkurrenskraft, 
med särskild tonvikt på små och 
medelstora företag, och uppnå 
additionalitet genom åtgärder som 
tillhandahåller olika former av stöd till små 
och medelstora företag, tillträde till 
marknader, inbegripet internationalisering 
av små och medelstora företag, ett 
gynnsamt företagsklimat för små och 
medelstora företag, sektorers 
konkurrenskraft, t.ex. turismsektorn,
modernisering av industrin och främjande 
av företagandet.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) skapar förutsättningar för 
finansieringen av den europeiska 
standardiseringen och för berörda parters 
delaktighet i fastställandet av europeiska 
standarder,

i) skapar förutsättningar för 
finansieringen av europeiska 
standardiseringsorgan och för berörda 
parters delaktighet i fastställandet av 
europeiska standarder,

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främja konsumenternas intressen 
och säkerställa en hög nivå av 
konsumentskydd och produktsäkerhet
genom att

(d) Främja konsumenternas intressen 
och säkerställa en enhetlig och hög nivå av 
konsumentskydd genom att

Or. en

Motivering

Produktsäkerhet har flyttats till det nya målet i artikel 3.2 a ii (ny) med avseende på 
marknadsövervakning och produktsäkerhet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) bistå och upplysa konsumenter, 
företag och civilsamhället samt stärka 
deras inflytande; säkerställa en hög nivå av 
konsumentskydd, hållbar konsumtion och 
produktsäkerhet, särskilt genom att stödja 

i) bistå och upplysa konsumenter, 
företag och civilsamhället samt stärka 
deras inflytande; säkerställa en hög nivå av 
konsumentskydd och hållbar konsumtion, 
särskilt genom att stödja behöriga 
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behöriga tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder; säkerställa att alla 
konsumenter har tillgång till rättslig 
prövning; tillhandahålla tillräcklig 
information om marknader och 
konsumenter,

tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder, i synnerhet när det 
gäller att hantera utmaningar med 
anknytning till både befintliga och 
framväxande tekniker; säkerställa att alla 
konsumenter har tillgång till adekvat 
rättslig prövning; tillhandahålla tillräcklig 
information om marknader och 
konsumenter,

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) 396 200 000 EUR i löpande priser 
för det mål som anges i artikel 3.2 a ii.

Or. en

Motivering

En särskild budgetpost föreslås för att finansiera marknadskontroll, produktsäkerhet och 
typgodkännande, i enlighet med konsekvensbedömningen för inremarknadsprogrammet och 
konsekvensbedömningen för förordningen om efterlevnad och överensstämmelse.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det återstående beloppet ska 
användas till att finansiera åtgärder –
särskilt inom ramen för det mål som 
anges i artikel 3.2 a i och 3.2 c – med 
anknytning till den inre marknaden för 
varor och tjänster, t.ex. verktyg för 
förvaltning av den inre marknaden, 
konkurrenspolitik, ömsesidigt erkännande 
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och standardiseringsverksamhet.

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att de åtgärder som ska finansieras med den återstående delen av det 
totala anslaget preciseras ytterligare.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det belopp som anges i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
särskilt avseende förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering samt användning av it-nätverk 
som fokuserar på informationsbearbetning 
och informationsutbyte samt användning 
och utveckling av centrala it-verktyg.

3. Det belopp som anges i punkt 1 får 
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
särskilt avseende förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering samt användning av it-nätverk 
som fokuserar på informationsbearbetning 
och informationsutbyte samt användning 
och utveckling av centrala it-verktyg. 
Budgeten för tekniskt och administrativt 
bistånd får inte överstiga 5 % av värdet av 
den finansieringsram som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Det föreslås ett tak på 5 % för hur stor andel av programmets finansieringsram som får 
användas för tekniskt och administrativt bistånd, så att man säkerställer att en betydande del 
av finansieringsramen går till konkreta åtgärder inom ramen för programmets mål.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande åtgärder som genomför 
de särskilda mål som anges i 
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artikel 3.2 a ii ska berättiga till 
finansiering:

(a) Samordning och samarbete mellan 
marknadskontrollsmyndigheter och andra
berörda myndigheter i medlemsstaterna, 
särskilt genom unionsnätverket för 
produktöverensstämmelse.

(b) Utveckling och underhåll av it-verktyg 
för utbyte av information om 
marknadskontroll och kontroller vid de 
yttre gränserna.

(c) Stöd till utveckling av gemensamma 
åtgärder och provningar när det gäller 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse, även i 
samband med provningar av farliga 
produkter, uppkopplade produkter och 
produkter som säljs på nätet.

(d) Samarbete, utbyte av bästa praxis och 
gemensamma projekt mellan 
marknadskontrollsmyndigheterna och 
relevanta organ i tredjeländer.

(e) Stöd för marknadskontrollstrategier, 
inhämtning av sakkunskap och 
information, provningskapacitet och 
motsvarande anläggningar, 
expertgranskning, utbildningsprogram, 
tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad för 
marknadskontrollsmyndigheter.

(f) Åtgärder för att hantera nya 
säkerhetsrisker och ekonomiska risker 
som är kopplade till globaliseringen av 
produktionskedjan, direkt 
internetförsäljning och fortsatt utveckling 
av innovativa konsumentprodukter och 
konsumenttjänster.

(g) Kommissionens bedömning av 
typgodkännandeförfaranden och kontroll 
av motorfordons överensstämmelse.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Främjande av företagens tillväxt, 
bland annat kompetensutveckling, och 
industriell omvandling inom tillverknings-
och tjänstesektorerna.

(d) Främjande av företagens tillväxt, 
bland annat utveckling av digital 
kompetens och entreprenörskap, och 
digital och industriell omvandling inom 
tillverknings- och tjänstesektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödjande av konkurrenskraften hos 
företag och hela sektorrer inom ekonomin, 
och stödjande av små och medelstora 
företags användning av innovation och 
samarbete i sektorsövergripande 
värdekedjor genom strategiskt 
sammanlänkade ekosystem och kluster, 
bland annat det gemensamma 
klusterinitiativet.

(e) Stödjande av konkurrenskraften hos 
företag och hela sektorer inom ekonomin, 
och stödjande av små och medelstora 
företags användning av innovation, och i 
synnerhet deras tillämpning av nya 
affärsmodeller, särskilt de modeller som 
associeras med den sociala ekonomin och 
delningsekonomin, samt deras 
användning av samarbete i 
sektorsövergripande värdekedjor genom 
strategiskt sammanlänkade ekosystem och 
kluster, bland annat det gemensamma 
klusterinitiativet.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Följande åtgärder som genomför 
de särskilda mål som anges i 
artikel 3.2 d i ska berättiga till 
finansiering:

(a) Åtgärder för att förbättra 
konsumenternas medvetenhet och 
konsumentupplysningen om 
konsumenternas rättigheter och göra det 
möjligt för konsumenterna att ta sig an 
nya utmaningar till följd av den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen, särskilt 
för utsatta konsumenter.

(b) Åtgärder för att säkerställa att alla 
konsumenter och näringsidkare har 
tillgång till högkvalitativ tvistlösning 
utanför domstol och tvistlösning online 
samt information om möjligheter till 
prövning.

(c) Åtgärder för att stödja ett bättre 
upprätthållande av 
konsumentlagstiftningen, bland annat 
genom ändamålsenlig samordning och 
effektivt samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter samt 
efterlevnadssamarbete med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättsliga enheter som är etablerade i ett 
tredjeland som inte är associerat till 
programmet får delta i följande åtgärder:

Kommissionen får tillåta rättsliga enheter 
som är etablerade i ett tredjeland som inte 
är associerat till programmet att delta i 
följande åtgärder:

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De enheter som deltar i de åtgärder som 
avses i leden a och b ska inte vara 
berättigade till ekonomiskt bidrag från 
unionen, utom i de fall då det är 
nödvändigt för programmet, särskilt med 
tanke på unionsföretagens konkurrenskraft 
och marknadstillträde eller med tanke på 
skyddet av de konsumenter som bor inom 
unionen. Det undantaget ska inte gälla 
vinstdrivande enheter.

De enheter som deltar i de åtgärder som 
avses i leden a och b ska inte vara 
berättigade till ekonomiskt bidrag från 
unionen, särskilt när det finns en risk för
överföring av innovativ teknik eller 
sakkunskap, utom i de fall då det är 
nödvändigt för programmet, särskilt med 
tanke på unionsföretagens konkurrenskraft 
och marknadstillträde eller med tanke på 
skyddet av de konsumenter som bor inom 
unionen. Det undantaget ska inte gälla 
vinstdrivande enheter.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller led e i första stycket 
i denna artikel ges kommissionen 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 20 med avseende på 
att anpassa förteckningen över enheter 
som är berättigade till bidrag enligt 
programmet, för åtgärder som genomför 
det särskilda mål som anges i 
artikel 3.2 d i.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderings- och tilldelningskriterier Utvärderingskommittéer

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska genomföras med 
hjälp av sådana arbetsprogram som avses i 
artikel 110 i budgetförordningen. I 
tillämpliga fall ska det totala belopp som 
reserveras för blandfinansieringsinsatser 
fastställas i arbetsprogrammet.

1. Programmet ska genomföras med 
hjälp av arbetsprogram i enlighet med
artikel 110 i budgetförordningen.
Arbetsprogrammen ska vara årliga eller 
fleråriga, och i dem ska i synnerhet 
fastställas de mål som eftersträvas, de 
förväntade resultaten, metoden för 
genomförande och det totala beloppet 
enligt finansieringsplanen. De ska också 
inbegripa en detaljerad beskrivning av 
vilka insatser som ska finansieras, en 
uppgift om belopp som tilldelats varje 
insats samt en vägledande tidsplan för 
genomförandet. I tillämpliga fall ska det 
totala belopp som reserveras för 
blandfinansieringsinsatser fastställas i 
arbetsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En interimsutvärdering av 2. Senast [fyra år efter det att 
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programmet ska göras när det väl 
föreligger tillräcklig information om 
genomförandet av programmet, dock 
senast fyra år efter det att programmet 
började genomföras.

programmet började genomföras] ska 
kommissionen utarbeta en rapport med en 
interimsutvärdering av programmet där 
den redogör för hur väl målen för 
åtgärder som fått stöd genom det har 
uppnåtts, med avseende på resultat och 
effekter, hur effektivt resurserna använts 
och vilket europeiskt mervärde som 
erhållits.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att förbättra ansvarsskyldigheten med avseende på utvärderingen av 
programmet: en interimsutvärdering bör göras senast 2025 och en slutlig utvärdering senast 
2030.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid utgången av programmets 
genomförandeperiod, dock senast fyra år 
efter utgången av den period som anges i 
artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig 
utvärdering av programmet.

5. Senast [tre år efter programmets 
genomförandeperiod] ska kommissionen 
utarbeta en slutlig utvärderingsrapport om 
programmets verkan på lång sikt, 
åtgärdernas hållbarhet och synergierna 
mellan de olika arbetsprogrammen.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att förbättra ansvarsskyldigheten med avseende på utvärderingen av 
programmet: en interimsutvärdering bör göras senast 2025 och en slutlig utvärdering senast 
2030.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna från dessa utvärderingar 
tillsammans med sina egna kommentarer
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

6. Kommissionen ska översända de 
rapporter som avses i punkterna 2 och 5
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén samt offentliggöra dem.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 9 och 17 ska 
ges till kommissionen till och med den 31 
december 2028.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 9, 10 och 17 
ska ges till kommissionen till och med den 
31 december 2028.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9 och 17 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9, 10 och 17 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
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rådets initiativ. rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta 
informations- och 
kommunikationsåtgärder avseende 
programmet och dess åtgärder och resultat. 
Medel som tilldelats programmet ska också 
bidra till den gemensamma 
kommunikationen av unionens politiska 
prioriteringar, i den mån de har anknytning 
till de mål som avses i artikel 3.

2. Kommissionen ska vidta adekvata 
åtgärder för att på ett användarvänligt 
sätt genomföra informations- och 
kommunikationsinsatser för att öka 
medvetenheten bland konsumenter, 
medborgare, företag, särskilt små och 
medelstora företag, och offentliga 
förvaltningar om de resurser som 
tillhandahålls genom de finansiella 
instrumenten i denna förordning samt om 
åtgärder och resultat. Medel som tilldelats 
programmet ska också bidra till den 
gemensamma kommunikationen av
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som avses i 
artikel 3.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att betona vikten av användarvänliga kommunikationsinsatser för att öka 
EU-finansieringens synlighet för konsumenter, företag och offentliga förvaltningar.
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MOTIVERING

Den inre marknaden har varit och förblir en hörnsten i det europeiska projektet. 

Under de 25 år som den inre marknaden har funnits har den bidragit till att uppnå en hög nivå 
av integration mellan medlemsstaterna, vilket på många sätt ger konkreta fördelar för företag, 
medborgare och konsumenter, t.ex. genom större utbud och lägre priser på en mer 
konkurrensutsatt marknad, möjligheter att resa och arbeta i hela EU, tillgång till en enorm 
marknad för företag och ett bättre konsumentskydd. Trots att över 3 500 åtgärder antagits och 
genomförts är projektet med den inre marknaden långt ifrån slutfört. Många hinder, t.ex. 
luckor i lagstiftningen, administrativa bördor, ineffektivt genomförande och bristfälligt 
upprätthållande av EU-lagstiftningen, samt förändrade omständigheter och nya utmaningar 
och problem, fortsätter att hämma fullbordandet av den inre marknaden.

Europaparlamentet har vid ett antal tillfällen efterlyst en förbättring av den inre marknadens 
styrning och effektivitet, och kommissionen har gjort marknadsintegreringen till en av sina 
främsta prioriteringar.

Under den kommande perioden, 2021–2027, föreslår kommissionen ett nytt 
inremarknadsprogram, som innebär att sex program och ett stort antal åtgärder, som tidigare 
var separata, kommer att omfattas av en enhetlig ram. Det främsta syftet är att genomföra och 
upprätthålla olika verksamheter som stöder genomförandet av den inre marknaden i vidare 
bemärkelse, så att man förbättrar synergierna och ökar flexibiliteten samt undanröjer 
överlappningar i befintliga EU-program. 

Sammantaget välkomnar föredraganden det nya inremarknadsprogrammet och delar 
kommissionens uppfattning om behovet av ett strategiskt och integrerat tillvägagångssätt för 
att uppnå en välfungerande inre marknad.

Föredraganden föreslår dock ett antal förbättringar på följande områden:

Finansieringsramen

Kommissionen föreslår en finansieringsram som ska fördelas mellan fyra olika mål: 
Cosmeprogrammet, konsumenter, livsmedelskedjan och hållbar konsumtion samt statistik. 
Föredraganden anser att den sammanlagda finansieringsramen inte räcker till för att möta alla 
utmaningar på den inre marknaden och särskilt för att uppnå en anpassning till den snabba 
utvecklingen inom ramen för den digitala revolutionen och globaliseringen. 

Föredraganden föreslår dock att den allmänna finansieringsramen och alla olika budgetposter 
justeras så snart de exakta beloppen anges i Europaparlamentets utkast till interimsrapport om 
den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och egna medel.

Vidare föreslår föredraganden att en ny budgetpost läggs till för att finansiera 
marknadskontroll, produktsäkerhet och typgodkännande, i enlighet med 
konsekvensbedömningen för inremarknadsprogrammet och konsekvensbedömningen för 
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förordningen om efterlevnad och överensstämmelse. Föredraganden anser också att det är 
viktigt att uttryckligen nämna de mål som det återstående beloppet ska avsättas till samt att 
sätta ett tak för tekniskt och administrativt bistånd.

Fokus på marknadskontroll och produktsäkerhet

När det gäller programmets mål anser föredraganden bestämt att förbättringen av den inre 
marknadens funktion är beroende av att marknadskontrollen och produktsäkerheten stärks, 
särskilt när det gäller produkter som säljs på nätet. Föredraganden är medveten om att effektiv 
marknadskontroll kan vara nödvändig för att skydda allmänna intressen såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd och allmän säkerhet samt säkerställa 
lika villkor för de ekonomiska aktörerna. Många skandaler under senare tid, t.ex. 
”Dieselgate”, visar att osäkra produkter och produkter med bristande överensstämmelse 
fortfarande är en realitet på EU-marknaden, vilket visar på behovet av en effektivare och mer 
samordnad marknadskontroll i EU. Den nyligen godkända typgodkännandeförordningen, och 
förordningen om efterlevnad och överensstämmelse, som för närvarande håller på att 
förhandlas fram, ger en ram för bättre samarbete mellan marknadskontrollsmyndigheter, EU-
institutioner och ekonomiska aktörer. På grundval av detta inför föredraganden ett nytt 
särskilt mål med anknytning till marknadskontroll, produktsäkerhet, typgodkännande och 
därmed sammanhängande åtgärder och en särskild budgetpost för dessa åtgärder.

Konsumenter

Föredraganden anser att inremarknadsprogrammet ska bidra till att skapa förutsättningar för 
att unionsmedborgarna till fullo ska kunna dra nytta av den inre marknaden. Föredraganden 
föreslår därför att man införlivar hänvisningar till särskilda åtgärder som syftar till att stärka 
konsumentskyddet, stärka konsumenternas ställning och främja deras intressen, med särskild 
inriktning på nya möjligheter och utmaningar som digitaliseringen medför, i enlighet med 
konsumentprogrammet 2014–2020. 

Digital utveckling 

Föredraganden har genom hela förordningstexten lagt till hänvisningar till den digitala 
utvecklingen inom alla områden som berörs av programmet. Ett sjuårigt program måste vara 
flexibelt och tillräckligt framåtblickande för att medge en anpassning till en ständigt 
föränderlig miljö, där ny teknik har stor inverkan på affärsmodeller, såsom den sociala 
ekonomin och delningsekonomin, konsumenter och EU:s ekonomi som helhet.

Genomförande, utvärdering och publicitet för programmet

Kommissionens förslag ger inte tillräcklig information om hur det nya programmet kommer 
att genomföras. Antagandet av årliga eller fleråriga arbetsprogram är av yttersta vikt, eftersom 
arbetsprogrammen fastställer bl.a. vilka åtgärder som ska finansieras och hur de ekonomiska 
resurserna ska fördelas. 

När det gäller utvärderingen föreslår föredraganden en obligatorisk slutlig utvärdering av 
programmet senast 2030, med särskild inriktning på programmets långsiktiga verkan,
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åtgärdernas hållbarhet och de synergier som uppnåtts mellan de olika arbetsprogrammen.

När det gäller öppenhet och publicitet föreslår föredraganden att kommissionen ska 
genomföra informations- och kommunikationsinsatser för att öka medvetenheten bland 
konsumenter, företag, särskilt små och medelstora företag, och offentliga förvaltningar om de 
möjligheter som erbjuds inom ramen för programmet.
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