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6.2.2019 A8-0052/151

Amendement 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0052/2019
Nicola Danti
Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en 
Europese statistieken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 
industriële concurrentievermogen versterkt. 
De interne markt heeft banen helpen 
creëren en heeft consumenten een grotere 
keuze tegen lagere prijzen geboden. Zij 
blijft een drijvende kracht om de economie 
sterker, evenwichtiger en rechtvaardiger te 
maken. De interne markt is een van de 
grootste prestaties van de Unie en haar 
grootste troef in een steeds verder 
globaliserende wereld.

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 
industriële concurrentievermogen versterkt, 
ook al moeten de voordelen ervan gelijker 
worden verdeeld, gezien het feit dat niet 
alle burgers er in gelijke mate van hebben 
geprofiteerd. De interne markt heeft banen 
helpen creëren en heeft consumenten een 
grotere keuze tegen lagere prijzen geboden. 
Zij blijft een drijvende kracht om de 
economie sterker te maken. De interne 
markt is een van de grootste prestaties van 
de Unie en haar grootste troef in een steeds 
verder globaliserende wereld.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/152

Amendement 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0052/2019
Nicola Danti
Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en 
Europese statistieken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en staat ten 
dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers. Door beter gebruik te maken 
van de voortdurend veranderende interne 
markt voor diensten moeten Europese 
bedrijven beter in staat zijn over de 
grenzen heen banen te creëren en groei te 
genereren, een breder assortiment diensten 
tegen betere prijzen aan te bieden, zonder 
dat toegevingen worden gedaan wat de 
hoge normen voor consumenten en 
werknemers betreft. Om dit te bereiken 
moet het programma de resterende 
belemmeringen helpen wegwerken en een 
regelgevingskader bieden dat zich kan 
aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en staat ten 
dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers. Door beter gebruik te maken 
van de voortdurend veranderende interne 
markt voor diensten, en tegelijkertijd 
misbruik te voorkomen en te bestrijden, 
zoals het opzetten van 
brievenbusondernemingen, moeten 
Europese bedrijven beter in staat zijn over 
de grenzen heen fatsoenlijke banen te 
creëren en groei te genereren, een breder 
assortiment diensten tegen betere prijzen 
aan te bieden, zonder dat toegevingen 
worden gedaan wat de hoge normen voor 
consumenten en werknemers betreft. Om 
dit te bereiken moet het programma de 
resterende belemmeringen helpen 
wegwerken en een regelgevingskader 
bieden dat zich kan aanpassen aan nieuwe 
innovatieve bedrijfsmodellen.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/153

Amendement 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0052/2019
Nicola Danti
Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en 
Europese statistieken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad85, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/9586 van de Raad, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/9687 van de Raad 
en Verordening (EU) 2017/193988 van de 
Raad moeten de financiële belangen van de 
Unie worden beschermd door evenredige 
maatregelen, daaronder begrepen 
voorkoming, opsporing, correctie en 
onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 

Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad85, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/9586 van de Raad, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/9687 van de Raad 
en Verordening (EU) 2017/193988 van de 
Raad moeten de financiële belangen van de 
Unie worden beschermd door evenredige 
maatregelen, daaronder begrepen 
voorkoming, opsporing, correctie en 
onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
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(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EMO) overgaan tot 
onderzoek en vervolging van fraude en 
andere strafbare feiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad89. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 
Financieel Reglement ten volle meewerken 
aan de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, de nodige rechten 
en toegang verlenen aan de Commissie, 
OLAF, het EOM en de Europese 
Rekenkamer alsmede ervoor zorgen dat 
derden die betrokken zijn bij de uitvoering 
van middelen van de Unie gelijkwaardige 
rechten verlenen.

(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) voor 
deelnemende lidstaten overgaan tot 
onderzoek en vervolging van fraude en 
andere strafbare feiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad89. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 
Financieel Reglement ten volle meewerken 
aan de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, de nodige rechten 
en toegang verlenen aan de Commissie, 
OLAF, wanneer van toepassing, het EMO 
en de Europese Rekenkamer en ervoor 
zorgen dat derden die bij de uitvoering van 
Uniemiddelen betrokken zijn, 
gelijkwaardige rechten verlenen.

__________________ __________________
85 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

85 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

86 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

86 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

87 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

87 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).
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88 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

88 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

89 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

89 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/154

Amendement 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0052/2019
Nicola Danti
Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en 
Europese statistieken
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, het 
vergemakkelijken van de toegang tot de 
markt, de vaststelling van normen, en de 
bevordering van de gezondheid van mens, 
dier en plant en van het dierenwelzijn; 
alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten, de bedrijven en hun 
werknemers, in het bijzonder kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), te beschermen en hun positie te 
versterken door de handhaving van het 
recht van de Unie, het vergemakkelijken 
van de toegang tot de markt, de vaststelling 
van normen, en de bevordering van de 
gezondheid van mens, dier en plant en van 
het dierenwelzijn; alsmede de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
de Commissie en de gedecentraliseerde 
agentschappen van de Unie te verbeteren;

Or. en


