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Pakeitimas 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka stipresnės, labiau subalansuotos ir 
teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. 
Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis 
labiau globalėjančiame pasaulyje;

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas, nors jos 
teikiama nauda turėtų būti paskirstyta 
tolygiau, nes ne visi piliečiai gavo vienodą 
naudą. Vidaus rinka prisidėjo kuriant 
darbo vietas ir užtikrino vartotojams 
didesnį pasirinkimą mažesnėmis kainomis. 
Vidaus rinka toliau išlieka stipresnės 
ekonomikos kūrimo veiksnys. Vidaus rinka 
– vienas svarbiausių Sąjungos pasiekimų ir 
didžiausias jos pranašumas vis labiau 
globalėjančiame pasaulyje;
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Pakeitimas 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 
vidaus rinką ir kartu vengiant 
piktnaudžiavimo, pvz., priedangos 
bendrovių steigimo, ir su juo kovojant, 
Europos verslo subjektams būtų padedama 
kurti deramo darbo vietas ir plėstis į kitas 
šalis, siūlyti platesnį paslaugų pasirinkimą 
palankesnėmis kainomis ir išlaikyti aukštus 
vartotojų ir darbuotojų standartus. Siekiant 
minėtų tikslų programa turėtų padėti šalinti 
likusias kliūtis ir kurti tokią 
reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;
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Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
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Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos85 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2988/9586, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/9687 ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2017/193988 Sąjungos 
finansiniai interesai turi būti ginami 
proporcingomis priemonėmis, įskaitant 
pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, 
nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, 
nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
neteisėtos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137189, ir 

(79) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos85 
reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2988/9586, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/9687 ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2017/193988 Sąjungos 
finansiniai interesai turi būti ginami 
proporcingomis priemonėmis, įskaitant 
pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, 
nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, 
nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 
dalyvaujančioms valstybėms narėms 
Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir 
kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
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vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises;

Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137189, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, prireikus Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad 
visos Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises;

__________________ __________________
85 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

85 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

86 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

86 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

87 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

87 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

88 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

88 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

89 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

89 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).
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Pakeitimas 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
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Pranešimas A8-0052/2019
Nicola Danti
Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus, 
įmones ir jų darbuotojus, visų pirma labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), ir suteikti jiems galių užtikrinant 
Sąjungos įstatymų vykdymą, palengvinant 
patekimą į rinkas, nustatant standartus ir 
skatinant žmonių, gyvūnų ir augalų 
sveikatą bei gyvūnų gerovę; taip pat 
sustiprinti valstybių narių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų, Komisijos 
bei Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

Or. en


