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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0052/155

Amendement 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, 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 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de interne markt doeltreffender te 
maken, belemmeringen te voorkomen en 
weg te nemen, en de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht van de Unie op het gebied van de 
interne markt voor goederen en diensten, 
overheidsopdrachten, markttoezicht, en op 
het gebied van het vennootschapsrecht, het 
contractenrecht en het recht inzake niet-
contractuele aansprakelijkheid, de 
bestrijding van het witwassen van geld, het 
vrij verkeer van kapitaal, financiële 
diensten en het mededingingsbeleid, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
beheersinstrumenten, te ondersteunen;

a) de interne markt doeltreffender te 
maken, en de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht van de Unie op het gebied van de 
interne markt voor goederen en diensten, 
overheidsopdrachten, markttoezicht, en op 
het gebied van het vennootschapsrecht, het 
contractenrecht en het recht inzake niet-
contractuele aansprakelijkheid, de 
bestrijding van het witwassen van geld, het 
vrij verkeer van kapitaal, financiële 
diensten en het mededingingsbeleid, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
beheersinstrumenten, te ondersteunen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/156

Amendement 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 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 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bij te dragen tot een hoog niveau 
van gezondheid voor mensen, dieren en 
planten in de hele voedselketen en op 
aanverwante gebieden, onder meer door 
ziekten en plaagorganismen te voorkomen 
en uit te roeien, en het welzijn van dieren 
en een duurzame voedselproductie en -
consumptie te ondersteunen;

e) bij te dragen tot het hoogste niveau 
van gezondheid voor mensen, dieren en 
planten in de hele voedselketen en op 
aanverwante gebieden, onder meer door 
ziekten en plaagorganismen te voorkomen 
en uit te roeien, en het welzijn van dieren 
en een duurzame voedselproductie en -
consumptie te ondersteunen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/157

Amendement 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, 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 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder bedrijven, 
burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder bedrijven, 
werknemers, burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/158

Amendement 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, 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
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) rechtspersonen die gevestigd zijn 
in een niet met het programma 
geassocieerd derde land komen bij wijze 
van uitzondering voor deelname in 
aanmerking, mits de actie doelstellingen 
van de Unie nastreeft en de activiteiten 
buiten de Unie bijdragen tot de 
doeltreffendheid van interventies op het 
grondgebied van de lidstaten waarop de 
Verdragen van toepassing zijn.

Schrappen

Or. en


