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Ändringsförslag 12
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag, framförallt för 
mikroföretag, små och medelstora företag 
(nedan kallade små och medelstora 
företag), och stärkt deras industriella 
konkurrenskraft. Den inre marknaden 
har bidragit till att skapa arbetsplatser och 
erbjudit konsumenterna ett större urval 
till lägre priser. Den fortsätter att vara en 
drivkraft för uppbyggnaden av en 
starkare, mer balanserad och rättvisare 
ekonomi. Den inre marknaden hör till 
unionens viktigaste landvinningar och är 
dess största tillgång i en alltmer 
globaliserad värld.

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden inte främjat tillväxt, 
konkurrenskraft och det förväntade 
skapandet av arbetsplatser.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Stefan Eck

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag, framförallt för 

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag. Den fortsätter att vara 
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mikroföretag, små och medelstora företag 
(nedan kallade små och medelstora 
företag), och stärkt deras industriella 
konkurrenskraft. Den inre marknaden 
har bidragit till att skapa arbetsplatser 
och erbjudit konsumenterna ett större 
urval till lägre priser. Den fortsätter att 
vara en drivkraft för uppbyggnaden av en 
starkare, mer balanserad och rättvisare
ekonomi. Den inre marknaden hör till 
unionens viktigaste landvinningar och är 
dess största tillgång i en alltmer 
globaliserad värld.

en drivkraft för uppbyggnaden av en 
starkare ekonomi. Den inre marknaden hör 
till unionens viktigaste landvinningar och 
är dess största tillgång i en alltmer 
globaliserad värld.

Or. en

Ändringsförslag 14
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den inre marknaden är en av 
unionens hörnstenar. Alltsedan starten har 
den inre marknaden i stor utsträckning 
bidragit till tillväxt, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Den har skapat nya 
möjligheter och stordriftsfördelar för 
europeiska företag, framförallt för 
mikroföretag, små och medelstora företag 
(nedan kallade små och medelstora 
företag), och stärkt deras industriella 
konkurrenskraft. Den inre marknaden har 
bidragit till att skapa arbetsplatser och 
erbjudit konsumenterna ett större urval till 
lägre priser. Den fortsätter att vara en 
drivkraft för uppbyggnaden av en starkare, 
mer balanserad och rättvisare ekonomi. 
Den inre marknaden hör till unionens 
viktigaste landvinningar och är dess största 
tillgång i en alltmer globaliserad värld.

(1) Den inre marknaden är unionens 
hörnsten. Alltsedan starten har den inre 
marknaden i stor utsträckning bidragit till 
tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. 
Den har skapat nya möjligheter och 
stordriftsfördelar för europeiska företag, 
framförallt för mikroföretag, små och 
medelstora företag (nedan kallade små och 
medelstora företag), och stärkt deras 
industriella konkurrenskraft. Den inre 
marknaden har bidragit till att skapa 
arbetsplatser och erbjudit konsumenterna 
ett större urval till lägre priser. Den 
fortsätter att vara en drivkraft för 
uppbyggnaden av en starkare, mer 
balanserad och rättvisare ekonomi. Den 
inre marknaden hör till unionens viktigaste 
landvinningar och är dess största tillgång i 
en alltmer globaliserad värld.

Or. en



AM\1168580SV.docx 5/64 PE629.600v02-00

SV

Ändringsförslag 15
Stefan Eck

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionens omfattande lagstiftning 
ligger till grund för en fungerande inre 
marknad. Detta gäller framförallt 
konkurrenskraft, standardisering, 
konsumentskydd, marknadskontroll och 
reglering av livsmedelskedjan, men 
innefattar även regler för företagande, 
handel och finansiella transaktioner samt 
främjandet av en rättvis konkurrens för att 
ge likvärdiga förutsättningar av det slag 
som är nödvändigt för en fungerande inre 
marknad.

(3) Unionens omfattande lagstiftning 
ligger till grund för en fungerande inre 
marknad. Detta gäller framförallt 
konkurrenskraft, standardisering, 
konsumentskydd, miljöskydd, djurskydd, 
marknadskontroll och reglering av 
livsmedelskedjan samt ekonomisk 
hållbarhet, men innefattar även regler för 
företagande, handel och finansiella 
transaktioner samt främjandet av en rättvis 
konkurrens för att ge likvärdiga 
förutsättningar av det slag som är 
nödvändigt för en fungerande inre 
marknad.

Or. en

Ändringsförslag 16
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att få dem att fungera i 
praktiken. I sista hand är det här en fråga 
om EU-medborgarnas tilltro till unionen, 
dess förmåga att åstadkomma resultat och 
skapa arbetstillfällen och tillväxt, 
samtidigt som det allmänna intresset 
skyddas.

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att dessa regler 
genomförs fullt ut och på ett rättvist sätt. I 
sista hand är det här en fråga om EU-
medborgarnas tilltro till unionen, dess 
förmåga att åstadkomma resultat och skapa 
hållbar tillväxt och meningsfulla 
arbetstillfällen som följer unionens alla 
befintliga arbetsrättsliga normer och 
lagstiftning, samtidigt som det allmänna 
intresset skyddas.
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Or. en

Ändringsförslag 17
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att få dem att fungera i 
praktiken. I sista hand är det här en fråga 
om EU-medborgarnas tilltro till unionen, 
dess förmåga att åstadkomma resultat och 
skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt 
som det allmänna intresset skyddas.

(4) För närvarande finns det dock 
hinder i vägen för en välfungerande inre 
marknad, och nya hinder dyker upp. 
Antagandet av regler utgör endast ett första 
steg på vägen, och det är lika viktigt att se 
till att de fungerar. I sista hand är det här 
en fråga om EU-medborgarnas tilltro till 
unionen, dess förmåga att åstadkomma 
resultat och skapa arbetstillfällen och 
tillväxt, samtidigt som det allmänna 
intresset skyddas. I nuläget har 
medborgarnas förväntningar på dessa 
områden inte alls blivit uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att få dem att fungera i 
praktiken. I sista hand är det här en fråga 
om EU-medborgarnas tilltro till unionen, 
dess förmåga att åstadkomma resultat och 
skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt 
som det allmänna intresset skyddas.

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
och det är lika viktigt att se till att de 
fungerar. I sista hand är det här en fråga 
om EU-medborgarnas tilltro till unionen, 
dess förmåga att åstadkomma resultat och 
skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt 
som det allmänna intresset skyddas – en 
tilltro som undergrävts allvarligt av 
Europeiska unionen ekonomiska och 
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sociala bakslag.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Stefan Eck

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att få dem att fungera i 
praktiken. I sista hand är det här en fråga 
om EU-medborgarnas tilltro till unionen, 
dess förmåga att åstadkomma resultat och 
skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt 
som det allmänna intresset skyddas.

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Antagandet av 
regler utgör endast ett första steg på vägen, 
men lika viktigt är att få dem att fungera i 
praktiken. I sista hand är det här en fråga 
om EU-medborgarnas tilltro till unionen, 
dess förmåga att åstadkomma resultat och 
skapa arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt 
som det allmänna intresset och planeten
skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 20
Stefan Eck

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 
inom områden som konkurrenskraften för 
företag, inklusive små och medelstora 
företag, konsumentskydd, kunder och 
slutanvändare av finansiella tjänster, 
politiskt beslutsfattande som gäller 
finansiella tjänster och livsmedelskedjan. 
Viss ytterligare verksamhet finansieras 
direkt under budgetposterna för den inre 
marknaden. Det är nödvändigt att 

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 
inom områden som konkurrenskraften för 
företag, inklusive små och medelstora 
företag, konsumentskydd, kunder och 
slutanvändare av finansiella tjänster, 
politiskt beslutsfattande som gäller 
finansiella tjänster och livsmedelskedjan. 
Viss ytterligare verksamhet finansieras 
direkt under budgetposterna för den inre 
marknaden. Det är nödvändigt att 
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rationalisera och utnyttja synergier mellan 
olika åtgärder och att tillhandahålla 
smidigare och mer flexibla ramar för att 
finansiera verksamhet som syftar till att 
åstadkomma en välfungerande inre 
marknad på mest kostnadseffektiva sätt.
Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt 
program som sammanför olika former av 
verksamhet som tidigare finansierats inom 
ramarna för de övriga programmen och 
andra relevanta budgetposter. Programmet 
ska också omfatta nya initiativ som syftar 
till att förbättra den inre marknadens 
funktion.

rationalisera och utnyttja synergier mellan 
olika åtgärder och att tillhandahålla 
smidigare och mer flexibla ramar för att 
finansiera verksamhet som syftar till att 
åstadkomma en välfungerande inre 
marknad på mest kostnadseffektiva sätt, 
samtidigt som det allmänna intresset 
bevaras, utan att miljön skadas, och utan 
att EU:s bestämmelser om matsvinn, 
livsmedelsbedrägeri, djurskydd, offentlig 
kontroll och bekämpning av sjukdomar 
hos människor och djur börjar 
ifrågasättas.
Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt 
program som sammanför olika former av 
verksamhet som tidigare finansierats inom 
ramarna för de övriga programmen och 
andra relevanta budgetposter. Programmet 
ska också omfatta nya initiativ som syftar 
till att förbättra den inre marknadens 
funktion och öka skyddsnivån för 
människors och djurs hälsa samt djurs 
värde som kännande varelser och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 21
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 
inom områden som konkurrenskraften för 
företag, inklusive små och medelstora 
företag, konsumentskydd, kunder och 
slutanvändare av finansiella tjänster, 
politiskt beslutsfattande som gäller 
finansiella tjänster och livsmedelskedjan. 
Viss ytterligare verksamhet finansieras 
direkt under budgetposterna för den inre 
marknaden. Det är nödvändigt att 
rationalisera och utnyttja synergier mellan 
olika åtgärder och att tillhandahålla 

(Berör inte den svenska versionen.)
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smidigare och mer flexibla ramar för att 
finansiera verksamhet som syftar till att 
åstadkomma en välfungerande inre 
marknad på mest kostnadseffektiva sätt. 
Därför är det nödvändigt att inrätta ett nytt 
program som sammanför olika former av 
verksamhet som tidigare finansierats inom 
ramarna för de övriga programmen och 
andra relevanta budgetposter. Programmet 
ska också omfatta nya initiativ som syftar 
till att förbättra den inre marknadens 
funktion.

Or. en

Ändringsförslag 22
Bolesław G. Piecha

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Utvecklingen, framställningen och 
spridningen av europeisk statistik omfattas 
av ett separat program för europeisk 
statistik som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 99/201347. I syfte att garantera 
kontinuitet i framställningen och 
spridningen av europeisk statistik bör det 
nya programmet också inkludera 
verksamhet som omfattas av programmet 
för europeisk statistik genom att 
tillhandahålla ramar för att utveckla, 
producera och sprida europeisk statistik. 
Det nya programmet bör etablera de 
finansiella ramarna för europeisk statistik 
för att tillhandahålla högkvalitativ, 
jämförbar och tillförlitlig statistik om 
Europa till stöd för utformningen, 
genomförandet, bedömningen och 
utvärderingen av all unionspolitik.

(6) Utvecklingen, framställningen och 
spridningen av europeisk statistik omfattas 
av ett separat program för europeisk 
statistik som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 99/201347. I syfte att garantera 
kontinuitet i framställningen och 
spridningen av europeisk statistik bör det 
nya programmet också inkludera 
verksamhet som omfattas av programmet 
för europeisk statistik genom att 
tillhandahålla ramar för att utveckla, 
producera och sprida europeisk statistik. 
Det nya programmet bör etablera de 
finansiella ramarna för europeisk statistik 
för att tillhandahålla högkvalitativ, 
jämförbar och tillförlitlig statistik om 
Europa till stöd för utformningen, 
genomförandet, bedömningen och 
utvärderingen av all unionspolitik. 
Utarbetandet av statistik får dock inte leda 
till en ökning av den administrativa 
bördan för vare sig företag eller offentliga 
enheter.



PE629.600v02-00 10/64 AM\1168580SV.docx

SV

_________________ _________________

47 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 
januari 2013 om inrättande av ett program 
för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 
39, 9.2.2013, s. 12).

47 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 
januari 2013 om inrättande av ett program 
för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 
39, 9.2.2013, s. 12). 12).

Or. pl

Ändringsförslag 23
Stefan Eck

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Utvecklingen, framställningen och 
spridningen av europeisk statistik omfattas 
av ett separat program för europeisk 
statistik som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 99/201347. I syfte att garantera 
kontinuitet i framställningen och 
spridningen av europeisk statistik bör det 
nya programmet också inkludera 
verksamhet som omfattas av programmet 
för europeisk statistik genom att 
tillhandahålla ramar för att utveckla, 
producera och sprida europeisk statistik. 
Det nya programmet bör etablera de 
finansiella ramarna för europeisk statistik 
för att tillhandahålla högkvalitativ, 
jämförbar och tillförlitlig statistik om 
Europa till stöd för utformningen, 
genomförandet, bedömningen och 
utvärderingen av all unionspolitik.

(6) Utvecklingen, framställningen och 
spridningen av europeisk statistik omfattas 
av ett separat program för europeisk 
statistik som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 99/201347. I syfte att garantera 
kontinuitet i framställningen och 
spridningen av europeisk statistik bör det 
nya programmet också inkludera 
verksamhet som omfattas av programmet 
för europeisk statistik genom att 
tillhandahålla ramar för att utveckla, 
producera och sprida europeisk statistik. 
Det nya programmet bör etablera de 
finansiella ramarna för europeisk statistik 
för att tillhandahålla allmänheten och alla 
ekonomiska och sociala aktörer samt 
offentliga förvaltningar högkvalitativ, 
jämförbar och tillförlitlig statistik om 
Europa till stöd för utformningen, 
genomförandet, bedömningen och 
utvärderingen av all unionspolitik.

_________________ _________________

47 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 
januari 2013 om inrättande av ett program 
för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 
39, 9.2.2013, s. 12).

47 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 
januari 2013 om inrättande av ett program 
för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 
39, 9.2.2013, s. 12).
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Or. en

Ändringsförslag 24
Stefan Eck

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 
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 

(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 
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 
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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.

välfungerande, samt till att stärka 
investerarskyddet samt konsument- och 
djurskyddet. 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 25
Luke Ming Flanagan

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 
för att stärka deras deltagande i 
utformningen av unionens politik.
Dessutom bör programmet ha som syfte 
att främja rättsligt och administrativt 

(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 ha följande mål:
(1) Säkerställa företagens konkurrenskraft, 
särskilt i fråga om de små och medelstora 
företagen. (2) 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 
för att stärka deras deltagande i 
utformningen av unionens politik. (3)
Främja rättsligt och administrativt 
samarbete, i synnerhet genom utbyte av 
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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.

bästa praxis och genom uppbyggnad av 
kunskaps- och kompetensbaser, inbegripet 
användningen av strategisk offentlig 
upphandling. (4) Stödja utvecklingen av 
högkvalitativa internationella standarder 
som stöder genomförandet av unionens 
lagstiftning. Det här omfattar utformningen 
av standarder på området för finansiell 
rapportering och revision för att därigenom 
bidra till att unionens kapitalmarknader blir 
transparenta och fungerar ordentligt, samt 
till att stärka investerarskyddet. (5) Stödja
reglering och standardisering genom att 
säkerställa bredast möjliga deltagande av 
berörda parter. (6) 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 26
Mireille D'Ornano

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, 

(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, 
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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 
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.

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 
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 – övervägningar för 
vilka medborgarnas krav för närvarande 
till stor del inte är uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Stefan Eck

Förslag till förordning
Skäl 9
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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 
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.

(9) En modern inre marknad främjar 
konkurrens till fördel för konsumenter, 
företag och anställda och respekterar EU:s 
miljö- och djurskyddsbestämmelser. 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 bättre priser och upprätthålla 
höga standarder för både konsumenter, 
arbetstagare, miljön och djuren. För att 
detta ska gå att uppnå, bör programmet 
bidra till att säkerställa ett regelverk som 
kan lämna utrymme för nya innovativa 
affärsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 28
Luke Ming Flanagan

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 
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.

(9) En modern inre marknad främjar 
konkurrens och bör gynna tillverkare,
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 meningsfulla arbetstillfällen som 
följer unionens alla befintliga 
arbetsrättsliga normer och lagstiftning, 
och växa över 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 
att undanröja varje återstående hinder och 
till att säkerställa ett regelverk som
uppfyller alla ovanstående normer och 
som kan lämna utrymme för nya 
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innovativa affärsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 29
Mireille D'Ornano

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 
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.

(9) En modern inre marknad bedöms 
främja 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 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.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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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.

det finns stränga regler om produktsäkerhet 
och ansvarsskyldighet för att garantera att 
lämpliga motåtgärder vidtas som gör att 
EU-medborgarna, inklusive tillverkare,
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.

Or. en

Ändringsförslag 31
Guillaume Balas

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 

(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 och att miljön 
skadas. 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 inom 
unionen och med tredjeländer. 
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regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

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.

Or. en

Ändringsförslag 32
Stefan Eck

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 

(12) Att det finns varor på marknaden 
som inte överensstämmer med unionsrätten 
gör att de som följer lagen försätts i 
underläge och att konsumenterna och 
miljön 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 öka 
efterlevnadskontrollerna, förstärka 
bestämmelserna avseende efterlevnad
genom att stärka sanktionerna för 
bristande efterlevnad och främja ett 
närmare samarbete mellan olika 
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regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

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.

Or. en

Ändringsförslag 33
Luke Ming Flanagan

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 

(12) Att det släpps ut 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 34
Mireille D'Ornano

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 
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.

(13) Produktsäkerheten är en gemensam 
angelägenhet och är för närvarande en av 
medborgarnas berättigade förväntningar. 
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 
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 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/200848.

_________________ _________________

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. fr

Ändringsförslag 35
Stefan Eck

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) 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 och utanför unionen tillgång till adekvat 
skydd när varor, tjänster eller levande djur
importeras eller exporteras 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.

Or. en

Ändringsförslag 36
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 16
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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 
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.

(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 
nytt sätt, öka samarbetet 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. I syfte 
att förbättra medborgarnas dagliga 
tillvaro och företagens förmåga att handla 
över gränserna bör programmet 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.
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* Resultattavlan för den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 37
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Programmet bör också arbeta för att 
medlemsstaterna korrekt och fullt ut 
genomför och tillämpar unionens regelverk 
för bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism och utvecklar 
framtida strategier för att ta itu med 
kommande utmaningar inom detta område. 
Det bör också stödja relevant verksamhet 
som bedrivs av internationella 
organisationer som är av europeiskt 
intresse, såsom Europarådets 
expertkommitté för utvärdering av åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

(18) Programmet bör också arbeta för att 
medlemsstaterna korrekt och fullt ut 
genomför och tillämpar unionens regelverk 
för bekämpning av penningtvätt (vilket i 
nuläget är ytterst ineffektivt) och 
finansiering av terrorism och utvecklar 
framtida strategier för att ta itu med 
kommande utmaningar inom detta område. 
Det bör också stödja relevant verksamhet 
som bedrivs av internationella 
organisationer som är av europeiskt 
intresse, såsom Europarådets 
expertkommitté för utvärdering av åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Programmet bör också arbeta för att 
medlemsstaterna korrekt och fullt ut 
genomför och tillämpar unionens regelverk 
för bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism och utvecklar 
framtida strategier för att ta itu med 
kommande utmaningar inom detta område. 

(18) Programmet bör också arbeta för att 
medlemsstaterna korrekt och fullt ut 
genomför och tillämpar unionens regelverk 
för bekämpning av penningtvätt och 
bekämpning av finansiering av terrorism 
och utvecklar framtida strategier för att ta 
itu med kommande utmaningar inom detta 
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Det bör också stödja relevant verksamhet 
som bedrivs av internationella 
organisationer som är av europeiskt 
intresse, såsom Europarådets 
expertkommitté för utvärdering av åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

område. Det bör också stödja relevant 
verksamhet som bedrivs av internationella 
organisationer som är av europeiskt 
intresse, såsom Europarådets 
expertkommitté för utvärdering av åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Or. en

Motivering

Enligt originaltextens lydelse kan det uppfattas som att det är medlemsstaterna som ägnar sig 
åt finansiering av terrorism.

Ändringsförslag 39
Stefan Eck

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet och utvecklingen 
av den inre marknaden på området 
finansiella tjänster, finansiell stabilitet och 
kapitalmarknadsunionen, inklusive hållbar 
finansiering, beror i hög grad på de 
evidensbaserade politiska åtgärder som 
vidtagits av unionen. För att uppnå detta 
mål, bör kommissionen inta en aktiv roll i 
den kontinuerliga övervakningen av 
finansmarknaderna och den finansiella 
stabiliteten, liksom i bedömningen av hur 
unionslagstiftningen efterlevs i 
medlemsstaterna och utvärderingen av om 
den existerande lagstiftningen är lämpad 
för ändamålet samt i identifieringen av 
potentiella åtgärdsområden där nya risker 
dyker upp, med berörda parter 
genomgående involverade under hela den 
politiska beslutsprocessen. Verksamhet av 
detta slag är beroende av att analyser, 
studier, utbildningsmaterial, enkäter, 
bedömningar av överensstämmelse, 
utvärderingar och statistik tas fram och 
stöds av olika it-system och 

(19) Genomförandet och utvecklingen 
av den inre marknaden på området 
finansiella tjänster, finansiell stabilitet och 
kapitalmarknadsunionen, inklusive hållbar 
finansiering, beror i hög grad på de 
evidensbaserade politiska åtgärder som 
vidtagits av unionen. För att uppnå detta 
mål, bör kommissionen inta en aktiv roll i 
den kontinuerliga övervakningen av 
finansmarknaderna och den finansiella 
stabiliteten, liksom i bedömningen av hur 
unionslagstiftningen efterlevs i 
medlemsstaterna och utvärderingen av om 
den existerande lagstiftningen är lämpad 
för ändamålet samt i identifieringen av 
potentiella åtgärdsområden där nya risker 
dyker upp, med berörda parter, 
medborgargrupper, icke-statliga 
organisationer och allmänheten
genomgående involverade under hela den 
politiska beslutsprocessen. Verksamhet av 
detta slag är beroende av att analyser, 
studier, utbildningsmaterial, enkäter, 
bedömningar av överensstämmelse, 
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kommunikationsverktyg. utvärderingar och statistik tas fram och 
stöds av olika it-system och 
kommunikationsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 40
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet och utvecklingen 
av den inre marknaden på området 
finansiella tjänster, finansiell stabilitet och 
kapitalmarknadsunionen, inklusive hållbar 
finansiering, beror i hög grad på de 
evidensbaserade politiska åtgärder som 
vidtagits av unionen. För att uppnå detta 
mål, bör kommissionen inta en aktiv roll i 
den kontinuerliga övervakningen av 
finansmarknaderna och den finansiella 
stabiliteten, liksom i bedömningen av hur 
unionslagstiftningen efterlevs i 
medlemsstaterna och utvärderingen av om 
den existerande lagstiftningen är lämpad 
för ändamålet samt i identifieringen av 
potentiella åtgärdsområden där nya risker 
dyker upp, med berörda parter 
genomgående involverade under hela den 
politiska beslutsprocessen. Verksamhet av 
detta slag är beroende av att analyser, 
studier, utbildningsmaterial, enkäter, 
bedömningar av överensstämmelse, 
utvärderingar och statistik tas fram och 
stöds av olika it-system och 
kommunikationsverktyg.

(19) Genomförandet och utvecklingen 
av den inre marknaden på området 
finansiella tjänster, finansiell stabilitet och 
kapitalmarknadsunionen, inklusive hållbar 
finansiering, är starkt beroende av de 
evidensbaserade politiska åtgärder som 
vidtagits av unionen. För att uppnå detta 
mål, bör kommissionen inta en aktiv roll i 
den kontinuerliga övervakningen av 
finansmarknaderna och den finansiella 
stabiliteten, liksom i bedömningen av hur 
unionslagstiftningen efterlevs i 
medlemsstaterna och utvärderingen av om 
den existerande lagstiftningen är lämpad 
för ändamålet samt i identifieringen av 
potentiella åtgärdsområden där nya risker 
dyker upp, med berörda parter 
genomgående involverade under hela den 
politiska beslutsprocessen. Verksamhet av 
detta slag är beroende av att analyser, 
studier, utbildningsmaterial, enkäter, 
bedömningar av överensstämmelse, 
utvärderingar och statistik tas fram och 
stöds av olika it-system och 
kommunikationsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 41
Mireille D'Ornano
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är av allra största vikt att de 
europeiska företagens konkurrenskraft 
stärks samtidigt som lika spelregler och en 
inre marknad som är öppen och 
konkurrenskraftig garanteras. De små och 
medelstora företagen är motorn i Europas 
ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % 
av alla företag i Europa, står för två 
tredjedelar av arbetsplatserna och 
väsentligen bidrar till skapandet av nya 
arbetstillfällen med en regional och lokal 
dimension.

(22) Det är av allra största vikt att de 
europeiska företagens konkurrenskraft 
stärks samtidigt som lika spelregler och en 
inre marknad som är öppen och 
konkurrenskraftig garanteras. De små och 
medelstora företagen är motorn i Europas 
ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % 
av alla företag i Europa, står för två 
tredjedelar av arbetsplatserna och 
väsentligen bidrar till skapandet av nya 
arbetstillfällen med en regional och lokal 
dimension. Små och medelstora företag 
blir lidande av politiken för fri rörlighet, 
som hindrar medlemsstaterna från att 
skydda sina inhemska företag.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är av allra största vikt att de 
europeiska företagens konkurrenskraft 
stärks samtidigt som lika spelregler och en 
inre marknad som är öppen och 
konkurrenskraftig garanteras. De små och 
medelstora företagen är motorn i Europas 
ekonomi, eftersom de utgör upp till 99 % 
av alla företag i Europa, står för två 
tredjedelar av arbetsplatserna och 
väsentligen bidrar till skapandet av nya 
arbetstillfällen med en regional och lokal 
dimension.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 43
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Små och medelstora företag har 
gemensamma utmaningar, som inte i 
samma mån påverkar större firmor, när det 
gäller att ordna finansiering, hitta 
yrkeskunnig arbetskraft, lätta på den 
administrativa bördan, utnyttja kreativitet 
och innovation, komma ut på marknaden
och främja internationaliseringsåtgärder. 
Programmet bör ta itu med sådana 
marknadsmisslyckanden på ett 
proportionellt sätt, utan att detta på ett 
oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på 
den inre marknaden.

(23) Små och medelstora företag har 
gemensamma utmaningar som inte i 
samma mån påverkar större företag, såsom
att få finansiering, hitta kvalificerad
arbetskraft, lätta den administrativa bördan, 
utnyttja kreativitet och innovation, få 
tillgång till marknader och främja 
internationaliseringsverksamhet. 
Programmet bör ta itu med sådana 
marknadsmisslyckanden på ett 
proportionellt sätt, utan att detta på ett 
oskäligt sätt snedvrider konkurrensen på 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 44
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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negativ effekt på såväl företagens 
tillkomst, tillväxt och överlevnad, som på 
nya företagares beredskap att ta över 
livskraftiga företag i samband med 
företagsöverlåtelse.

negativ effekt såväl på företagens 
tillkomst, tillväxt och överlevnad som på 
nya företagares beredskap att ta över 
livskraftiga företag i samband med 
företagsöverlåtelse.

Or. en

Ändringsförslag 45
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att överbrygga dessa 
marknadsmisslyckanden och säkerställa att 
de små och medelstora företagen 
fortsättningsvis kan inneha rollen som 
grundvalen för unionens ekonomiska 
konkurrenskraft, är de små och medelstora 
företagen i behov av extra stödåtgärder i 
form av skuld- och kapitalinstrument som 
inrättas inom ramen för delen avsedd för 
små och medelstora företag inom 
InvestEU-fonden inrättad enligt
Europaparlamentets och rådets förordning 
[…]52. Lånegarantiinstrumentet som 
inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1287/201353 har 
ett påvisat mervärde och förväntas bidra 
positivt till åtminstone 500 000 små och 
medelstora företag, en efterföljare kommer 
att inrättas inom InvestEU-fondens del för 
små och medelstora företag.

(25) För att överbrygga dessa 
marknadsmisslyckanden och säkerställa att 
de små och medelstora företagen kan 
fortsätta att spela sin roll som grundvalen 
för unionens ekonomiska konkurrenskraft 
är de små och medelstora företagen i behov 
av extra stödåtgärder i form av skuld- och 
kapitalinstrument som inrättas inom ramen 
för delen för små och medelstora företag 
inom InvestEU-fonden, som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning […]52. Det 
lånegarantiinstrument som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1287/201353 har ett 
påvisat mervärde och förväntas bidra 
positivt till åtminstone 500 000 små och 
medelstora företag. En efterföljare kommer 
att inrättas inom InvestEU-fondens del för 
små och medelstora företag.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final. 52 COM(2018) 439 final.

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1287/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (2014–
2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1287/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av ett 
program för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (2014–
2020) och om upphävande av beslut 
nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, 
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s. 33). s. 33).

Or. en

Ändringsförslag 46
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) De politiska målen för detta 
program bör också hanteras med hjälp av 
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom InvestEU-fondens 
del för små och medelstora företag. 
Ekonomiskt stöd bör användas för att ta 
itu med marknadsmisslyckanden eller 
bristfälliga investeringssituationer, på ett 
proportionellt sätt och utan att duplicera 
eller utestänga privat finansiering, eller 
snedvrida konkurrensen på den inre 
marknaden. Olika åtgärder bör ha ett klart
europeiskt mervärde.

(26) De politiska målen för detta 
program bör också hanteras med hjälp av 
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom InvestEU-fondens 
del för små och medelstora företag. Det 
ekonomiska stödet bör användas till att 
åtgärda marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringssituationer på ett 
proportionellt sätt, och åtgärderna bör inte
duplicera eller tränga ut privat finansiering 
eller snedvrida konkurrensen på den inre 
marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt
europeiskt mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 47
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Programmet bör förse små och 
medelstora företag med effektivt stöd 
genom hela deras livscykel. Det bör bygga 
på de unika kunskaper och den expertis 
som tillkommit vad gäller små och 
medelstora företag och de industriella 
näringarna och genom långvarig erfarenhet 
av arbetet med europeiska, nationella och 
regionala berörda aktörer. Detta stöd bör 

(27) Programmet bör förse små och 
medelstora företag med effektivt stöd 
genom hela deras livscykel och hjälpa dem 
att övervinna de stora svårigheter som de 
står inför. Det bör bygga på de unika 
kunskaper och den expertis som utvecklats
vad gäller små och medelstora företag och 
de industriella näringarna och på långvarig 
erfarenhet av arbetet med europeiska, 
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bygga på de lyckade erfarenheterna av
nätverket Enterprise Europe Network som 
en enda kontaktpunkt för att förbättra de 
små och medelstora företagens 
konkurrenskraft och utveckla deras 
verksamhet inom och utanför den inre 
marknaden. Detta nätverk planerar att 
fortsätta att förmedla tjänster för de övriga 
unionsprogrammens del, framförallt för 
programmet Horisont 2020, genom 
användning av de finansiella resurserna för 
dessa program. Mentorverksamheten för 
nya företagare bör också kvarstå som ett 
redskap för att göra det möjligt för nya 
eller blivande företagare att vinna 
erfarenheter av företagande genom att de 
matchas med erfarna företagare från andra 
länder och därigenom kan stärka 
färdigheterna i att driva företag. 
Programmet bör sträva till att ytterligare
växa och utvidga sin geografiska 
omfattning och därmed erbjud företagarna 
en mer omfattande palett av möjligheter till 
matchning i komplementaritet med andra 
av unionens initiativ, där så är relevant.

nationella och regionala berörda aktörer. 
Stödet bör bygga på de lyckade 
erfarenheterna med nätverket Enterprise 
Europe Network som en enda kontaktpunkt 
för att förbättra de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft och utveckla 
deras verksamhet inom och utanför den 
inre marknaden. Detta nätverk planerar att 
fortsätta att förmedla tjänster för de övriga 
unionsprogrammens del, framförallt för 
programmet Horisont 2020, genom 
användning av de finansiella resurserna för 
dessa program. Mentorverksamheten för 
nya företagare bör också förbli redskapet
för att göra det möjligt för nya eller 
blivande företagare att ta del av 
företagserfarenhet genom att de matchas 
med erfarna företagare från andra länder 
och därigenom kan stärka färdigheterna i 
att driva företag. Programmet bör vidare 
sträva efter att växa och utvidga sin 
geografiska omfattning och därmed 
erbjuda företagarna en mer omfattande 
palett av möjligheter till matchning, i 
förekommande fall som ett komplement 
till andra unionsinitiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Europeiska standarder spelar en 
viktig roll på den inre marknaden. De är av 
största betydelse för konkurrenskraften 
hos företag, framför allt små och 
medelstora företag. De är också ett mycket 
viktigt verktyg för att stödja unionens 
lagstiftning och politik på en rad viktiga 
områden, såsom energi, 
klimatförändringar, informations- och 
kommunikationsteknik, hållbar 

(30) Europeiska standarder spelar en 
viktig roll på den inre marknaden. De är av 
största betydelse för företagens 
konkurrenskraft, särskilt de små och 
medelstora företagen. De är också ett 
mycket viktigt verktyg för att stödja 
unionens lagstiftning och politik på en rad 
nyckelområden, såsom energi, 
klimatförändringar, informations- och 
kommunikationsteknik, hållbar 
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resursanvändning, innovation, 
produktsäkerhet, konsumentskydd, 
arbetstagarnas säkerhet och 
arbetsförhållanden samt en åldrande 
befolkning, och bidrar därmed positivt till 
samhället som helhet.

resursanvändning, innovation, 
produktsäkerhet, konsumentskydd, 
arbetstagarnas säkerhet och 
arbetsförhållanden samt en åldrande 
befolkning, och bidrar därmed positivt till 
samhället som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 49
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Ett välfungerande gemensamt 
ramverk för finansiell rapportering är 
nödvändigt för den inre marknaden, för 
effektivt fungerande kapitalmarknader och 
för förverkligandet av den integrerade 
marknaden för finansiella tjänster inom 
kapitalmarknadsunionen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 50
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/200255, 
bör internationella redovisningsstandarder 
(IFRS-standarder) som antagits av 
International Accounting Standards Board 
och tillhörande tolkningar från IFRS 
Interpretation Committee införlivas i 
unionsrätten för att tillämpas av företag 
vars värdepapper är upptagna till handel på 
en reglerad marknad i unionen endast om 

(33) Enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/200255 ska
internationella redovisningsstandarder 
(IFRS-standarder) som antagits av 
International Accounting Standards Board 
och tillhörande tolkningar från IFRS 
Interpretation Committee införlivas i 
unionsrätten för att tillämpas av företag 
vars värdepapper är upptagna till handel på 
en reglerad marknad i unionen endast om 
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IFRS-standarderna uppfyller villkoren i 
den förordningen, inklusive kravet på att 
årsbokslutet ska ge en rättvisande bild som 
fastställs i artikel 4.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/34/EU56 och att de 
ska bidra till det europeiska gemensamma 
bästa. Sådana internationella 
redovisningsstandarder måste utvecklas i 
en öppen process där demokratiskt ansvar 
kan utkrävas. IFRS-standarder spelar 
därmed en viktig roll för den inre 
marknadens funktion och därför har 
unionen ett direkt intresse av att se till att 
processen där IFRS-standarder utvecklas 
och godkänns resulterar i standarder som är 
förenliga med den inre marknadens 
regelverk. Det är därmed viktigt att finna
lämpliga finansieringsformer för IFRS 
Foundation.

IFRS-standarderna uppfyller villkoren i 
den förordningen, inklusive kravet på att 
räkenskaperna ska ge en ”rättvisande 
bild” enligt vad som fastställs i artikel 4.3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU56 och att de bidrar till det 
europeiska gemensamma bästa. Om det 
finns en konflikt mellan en 
redovisningsstandard och lagen har den 
senare alltid företräde. IFRS-
standarderna måste utvecklas i en öppen 
process där demokratiskt ansvar kan 
utkrävas. De spelar därmed en viktig roll 
för den inre marknadens funktion, och 
därför har unionen ett direkt intresse av att 
se till att den process genom vilken IFRS-
standarder utvecklas och godkänns 
resulterar i standarder som är förenliga 
med kraven i de rättsliga ramarna för den 
inre marknaden. Det är därmed viktigt att 
fastställa lämpliga finansieringsformer för 
IFRS Foundation.

_________________ _________________

55 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 
19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder 
(EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

55 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 
19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder 
(EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 
19).

56 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 
19).

Or. en

Ändringsförslag 51
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Unionen bidrar till att säkerställa en 
hög konsumentskyddsnivå, ger
konsumenterna egenmakt och sätter dem i 
centrum på den inre marknaden genom att 
stödja och komplettera medlemsstaternas 
politik för att se till att medborgarna i 
egenskap av konsumenter kan dra full nytta 
av fördelarna med den inre marknaden och 
att det vidtas konkreta åtgärder för att 
skydda deras säkerhet och rättsliga och 
ekonomiska intressen i samband med detta. 
Unionen ska också säkerställa att 
konsument- och 
produktsäkerhetslagstiftningen tillämpas 
korrekt och enhetligt på fältet och att 
företagen har lika villkor för rättvis 
konkurrens på den inre marknaden. 
Dessutom är det nödvändigt att stärka, 
uppmuntra och hjälpa konsumenterna att 
göra hållbara val och därmed bidra till en 
hållbar energi- och resurseffektiv cirkulär 
ekonomi.

(36) Unionen bidrar till att säkerställa en 
hög konsumentskyddsnivå, ge
konsumenterna egenmakt och sätta dem i 
centrum för den inre marknaden genom att 
stödja och komplettera medlemsstaternas 
politik för att se till att medborgarna i 
egenskap av konsumenter kan dra full nytta 
av fördelarna med den inre marknaden och 
att det vidtas konkreta åtgärder för att 
skydda deras säkerhet och rättsliga och 
ekonomiska intressen i samband med detta. 
Unionen ska också säkerställa att 
konsument- och 
produktsäkerhetslagstiftningen tillämpas 
korrekt och enhetligt på fältet och att 
producenterna och företagen åtnjuter lika 
villkor med rättvis konkurrens på den inre 
marknaden. Dessutom är det nödvändigt att 
stärka, uppmuntra och hjälpa 
konsumenterna att göra hållbara val och 
därmed bidra till en hållbar, energi- och 
resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 52
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Programmet bör stödja de behöriga 
nationella myndigheterna, inbegripet de 
som ansvarar för att övervaka 
produktsäkerheten och som samarbetar i 
synnerhet via unionens system för snabb 
varning för farliga produkter. Det bör 
också stödja genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG58 och förordning (EG) nr 
765/2008 när det gäller konsumentskydd 
och produktsäkerhet, samt stödja nätverket 
för konsumentskyddssamarbete och 

(38) Programmet bör stödja behöriga 
nationella myndigheter, inbegripet de som 
ansvarar för att övervaka 
produktsäkerheten, som samarbetar i 
synnerhet via unionens system för snabb 
varning för farliga produkter. Det bör 
också stödja genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG58 och förordning (EG) nr 
765/2008 när det gäller konsumentskydd 
och produktsäkerhet samt nätverket för 
konsumentskyddssamarbete och 
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internationellt samarbete mellan de 
relevanta myndigheterna i tredjeländer och 
i unionen. Programmet bör också syfta till 
att säkerställa att alla konsumenter och 
näringsidkare har tillgång till högkvalitativ 
tvistlösning utanför domstol och 
tvistlösning online samt information om 
möjligheter till prövning.

internationellt samarbete mellan de 
relevanta myndigheterna i tredjeländer och 
i unionen. Programmet bör också syfta till 
att säkerställa att alla konsumenter och 
näringsidkare har tillgång till högkvalitativ 
tvistlösning utanför domstol och 
tvistlösning online samt information om 
möjligheter till prövning.

_________________ _________________

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG av den 3 december 2001 om 
allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 
15.1.2002, s. 4).

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG av den 3 december 2001 om 
allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 
15.1.2002, s. 4).

Or. en

Ändringsförslag 53
Luke Ming Flanagan

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 

(39) Nätverket av europeiska 
konsumentcentrum (nedan kallat ECC-
nätverket) hjälper konsumenterna att dra 
nytta av sina konsumenträttigheter i 
unionen 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, har finansierats gemensamt av 
unionens konsumentprogram i mer än tio 
år och 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 
onlineinformationsverksamhet. Det är ett 
av de mest uppskattade 
konsumentrådgivningsnätverken i 
unionen, och de flesta av dess centrum har
en kontaktpunkt för lagstiftning om den 
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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.

inre marknaden, såsom
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG59. Utvärderingen av 
nätverket visar hur viktigt det är 
verksamheten fortsätter. Nätverket har 
också för avsikt att utveckla 
ömsesidighetsarrangemang med liknande 
organ i tredjeländer.

_________________ _________________

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 54
Bolesław G. Piecha

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, 

(40) Den kontroll av 
ändamålsenligheten av unionens 
konsument- och 
marknadsföringslagstiftning som 
kommissionen genomförde i maj 2017 
avslöjade behovet av att bättre tillämpa 
bestämmelser och underlätta prövning för 
konsumenter som har drabbats av 
överträdelser av konsumentlagstiftningen. 
Kommissionen antog en ”ny giv för 
konsumenterna” för att säkerställa bland 
annat likabehandling av konsumenter på 
hela den inre marknaden vad gäller 
kvalitetsskillnader mellan 
medlemsstaterna, förstärkt 
verkställighetskapacitet 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 
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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.

konsumentpolitiken genom bland annat 
ökad medvetenhet och kunskap, 
kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa 
praxis hos konsumentorganisationer och 
konsumentskyddsmyndigheter, 
nätverkssamarbete och utveckling av 
marknadskunnande, stärkande av 
evidensbasen om hur den inre marknaden
för konsumenter fungerar samt it-system 
och kommunikationsverktyg.

Or. pl

Ändringsförslag 55
Luke Ming Flanagan

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 

(40) Den kontroll av 
ändamålsenligheten av unionens 
konsument- och 
marknadsföringslagstiftning som 
kommissionen genomförde i maj 2017 
avslöjade behovet av att bättre tillämpa 
bestämmelser och underlätta prövning för 
konsumenter som har drabbats av 
överträdelser av konsumentlagstiftningen. 
Som en följd av detta antog kommissionen 
i april 2018 en ”ny giv för konsumenterna” 
för att säkerställa bland annat 
likabehandling av konsumenter på hela den 
inre marknaden vad gäller 
kvalitetsskillnader, förstärkt 
verkställighetskapacitet 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 genom ökad 
medvetenhet och kunskap, 
kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa 
praxis hos konsumentorganisationer och 



AM\1168580SV.docx 37/64 PE629.600v02-00

SV

marknadsinformation, som stärker 
faktabasen om den inre marknadens 
funktion för konsumenter, it-system och 
kommunikationsverktyg.

konsumentskyddsmyndigheter, 
nätverkssamarbete och utveckling av 
marknadskunnande, stärkande av 
evidensbasen om hur den inre marknaden
för konsumenter fungerar samt it-system 
och kommunikationsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 56
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) En hög skyddsnivå avseende hälsa
i alla led i livsmedelskedjan är nödvändig 
för att den inre marknaden ska fungera 
effektivt. En säker och hållbar 
livsmedelskedja är en förutsättning för 
samhället och för den inre marknaden. 
Gränsöverskridande hälsokriser och 
livsmedelskriser stör den inre marknadens 
funktion genom att rörligheten för personer 
och varor begränsas och produktionens 
störs.

(44) En hög hälsoskyddsnivå i alla led i 
livsmedelskedjan är nödvändig för att 
skydda konsumenterna och miljön och för 
att den inre marknaden ska fungera
effektivt. En säker och hållbar 
livsmedelskedja är en förutsättning för 
samhället och för den inre marknaden. 
Gränsöverskridande hälsokriser och 
livsmedelslarm utsätter konsumenter och 
djur för fara, skadar miljön och stör den 
inre marknadens funktion genom att 
rörligheten för personer och varor 
begränsas och produktionens störs. Därför 
bör säkerställandet av en hög sanitär 
standard och djur- och hälsoskydd i alla 
led i livsmedelskedjan prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 57
Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) En hög skyddsnivå avseende hälsa (44) En hög hälsoskyddsnivå i alla led i 
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i alla led i livsmedelskedjan är nödvändig 
för att den inre marknaden ska fungera 
effektivt. En säker och hållbar 
livsmedelskedja är en förutsättning för 
samhället och för den inre marknaden. 
Gränsöverskridande hälsokriser och 
livsmedelskriser stör den inre marknadens 
funktion genom att rörligheten för personer 
och varor begränsas och produktionens 
störs.

livsmedelskedjan är nödvändig för att den 
inre marknaden ska fungera effektivt. En 
säker och hållbar livsmedelskedja är en 
förutsättning för samhället och för den inre 
marknaden. Gränsöverskridande 
hälsokriser och livsmedelslarm stör den 
inre marknadens funktion genom att 
rörligheten för personer och varor 
begränsas och produktionens störs. Därför 
bör förebyggandet av nya och okända 
skadegörare och sjukdomar vara en 
nyckelprioritet.

Or. en

Ändringsförslag 58
Bolesław G. Piecha

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) En hög skyddsnivå avseende hälsa
i alla led i livsmedelskedjan är nödvändig 
för att den inre marknaden ska fungera 
effektivt. En säker och hållbar 
livsmedelskedja är en förutsättning för 
samhället och för den inre marknaden. 
Gränsöverskridande hälsokriser och 
livsmedelskriser stör den inre marknadens 
funktion genom att rörligheten för personer 
och varor begränsas och produktionens 
störs.

(44) En hög hälsoskyddsnivå i alla led i 
livsmedelskedjan är nödvändig för att den 
inre marknaden ska fungera effektivt. En 
säker och hållbar livsmedelskedja är en 
förutsättning för samhället och för den inre 
marknaden. Gränsöverskridande 
hälsokriser, till exempel fågelinfluensa 
och afrikansk svinpest, och 
livsmedelslarm stör den inre marknadens 
funktion genom att rörligheten för personer 
och varor begränsas och produktionens 
störs.

Or. pl

Ändringsförslag 59
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 45
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Det allmänna målet för unionsrätten 
på området för livsmedelskedjan är att 
bidra till en hög hälsonivå hos människor 
och djur samt en hög skyddsnivå för växter 
i alla led i livsmedelskedjan, att stödja 
förbättringar av djurskyddet, att bidra till 
en hög nivå i fråga om konsumentskydd 
och en hög nivå av konsumentinformation
samt en hög nivå i fråga om miljöskydd, 
inbegripet bevarande av biologisk 
mångfald, samtidigt som hållbarheten i den 
europeiska livsmedels- och foderindustrin
förbättras, kvalitetsstandarderna i hela 
unionen och konkurrenskraften hos den 
europeiska livsmedels- och foderindustrin
ökar samt skapandet av arbetstillfällen 
främjas.

(45) Det allmänna målet för unionsrätten 
på området för livsmedelskedjan är att 
bidra till en hög hälsoskyddsnivå för
människor och djur samt en hög 
skyddsnivå för växter i alla led i 
livsmedelskedjan, att stödja förbättringar 
av djurskyddet, att bidra till en hög nivå i 
fråga om konsumentskydd och 
konsumentinformation, att säkerställa en 
hög miljöskyddsnivå, inbegripet bevarande 
av biologisk mångfald, och slutligen att 
garantera livsmedelsproducenterna skälig 
ersättning, så att hållbarheten i den 
europeiska livsmedels- och 
foderproduktionen förbättras, 
kvalitetsstandarden höjs i hela unionen,
den europeiska livsmedels- och 
foderindustrins konkurrenskraft ökar och
skapandet av meningsfulla arbetstillfällen 
som är förenliga med all arbetsrätt och 
arbetsmarknadslagstiftning i EU främjas.

Or. en

Ändringsförslag 60
Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Med tanke på den särskilda 
karaktären av de åtgärder som rör en hög 
skyddsnivå avseende hälsa för människor 
och djur samt en hög skyddsnivå för växter 
i alla led i livsmedelskedjan, bör särskilda 
kriterier för stödberättigande i fråga om 
tillhandahållande av bidrag och 
användning av offentlig upphandling anges 
i denna förordning. Framför allt genom 
undantag från Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom)61

(budgetförordningen), som ett undantag 
från principen om icke-retroaktivitet, bör 

(46) Med tanke på den särskilda 
karaktären av de åtgärder som rör en hög 
hälsoskyddsnivå för människor och djur 
samt en hög skyddsnivå för växter i alla led 
i livsmedelskedjan bör särskilda kriterier 
för stödberättigande i fråga om 
tillhandahållande av bidrag och 
användning av offentlig upphandling anges 
i denna förordning. Genom undantag från 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom)61 (budgetförordningen), och 
som ett undantag från principen om icke-
retroaktivitet, bör i synnerhet kostnaderna 
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kostnaderna för nödåtgärderna vara 
stödberättigade och även omfatta 
kostnader som uppkommit som ett resultat
av en misstänkt förekomst av en sjukdom 
eller skadegörare, förutsatt att förekomsten 
senare bekräftas och anmäls till 
kommissionen, eftersom dessa 
nödåtgärder är akuta och oförutsägbara. 
Kommissionen bör efter att ha 
undertecknat rättsliga åtaganden och efter 
att ha bedömt medlemsstaternas 
ansökningar om utbetalning göra 
motsvarande åtaganden i budgeten och 
betala stödberättigande utgifter. Kostnader 
bör också vara stödberättigande för 
skyddsåtgärder som vidtas vid ett direkt 
hot mot hälsostatusen i unionen till följd 
av utbrottet eller utvecklingen av en av de
djursjukdomar och zoonoser på ett 
tredjelands eller en medlemsstats 
territorium, liksom skyddsåtgärder eller 
andra relevanta åtgärder som vidtas för att 
stödja växternas hälsostatus i unionen.

för nödåtgärderna, med hänsyn till deras 
akuta och oförutsebara natur, vara 
stödberättigande och omfatta även
kostnader som uppkommit till följd av en 
misstänkt förekomst av en sjukdom eller 
skadegörare, förutsatt att förekomsten 
senare bekräftas och anmäls till 
kommissionen. Kommissionen bör efter att 
ha undertecknat rättsliga åtaganden och 
efter att ha bedömt medlemsstaternas 
ansökningar om utbetalning göra 
motsvarande åtaganden i budgeten och 
betala stödberättigande utgifter. Kostnader 
bör också vara stödberättigande för 
förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder 
som vidtas vid ett direkt hot mot 
hälsoskyddsstatusen i unionen till följd av 
förekomsten eller utvecklingen av vissa
djursjukdomar och zoonoser på territoriet 
för ett tredjeland, en medlemsstat eller 
utomeuropeiska länder och territorier, 
liksom med avseende på skyddsåtgärder 
eller andra relevanta åtgärder som vidtas 
till stöd för växtskyddsstatusen i unionen.

_________________ _________________

61 [att lägga till] 61 [att lägga till]

Or. fr

Ändringsförslag 61
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Den offentliga kontroll som 
medlemsstaterna genomför är ett 
betydelsefullt verktyg för att kontrollera 
och övervaka att relevanta unionskrav 
genomförs, uppfylls och tillämpas. Att de 
offentliga kontrollsystemen är effektiva 
och ändamålsenliga är avgörande för att 
upprätthålla en hög skyddsnivå för 
människor, djur och växter i 

(47) Den offentliga kontroll som 
medlemsstaterna genomför är ett 
betydelsefullt verktyg för att kontrollera 
och övervaka att relevanta unionskrav 
genomförs, uppfylls och tillämpas. Att de 
offentliga kontrollsystemen är effektiva 
och ändamålsenliga är avgörande för att 
upprätthålla en hög skyddsnivå för 
människor, djur och växter i 
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livsmedelskedjan, samtidigt som en hög 
nivå i fråga om miljöskydd och djurskydd
säkerställs. Finansiellt stöd från unionen 
bör göras tillgängligt för sådana 
kontrollåtgärder. I synnerhet bör ett 
finansiellt bidrag vara tillgängligt för 
unionens referenslaboratorier för att hjälpa 
dem att finansiera genomförandet av de 
arbetsprogram som kommissionen 
godkänt. Eftersom den offentliga 
kontrollens effektivitet också är beroende 
av att kontrollmyndigheterna har tillgång 
till välutbildad personal med tillräcklig 
kunskap om unionsrätten, bör unionen 
kunna bidra till deras utbildning och 
relevanta utbytesprogram som anordnas av 
de behöriga myndigheterna.

livsmedelskedjan, samtidigt som en hög 
miljöskydds- och djurskyddsnivå
säkerställs. Finansiellt stöd från unionen 
bör göras tillgängligt för sådana 
kontrollåtgärder. I synnerhet bör ett 
finansiellt bidrag vara tillgängligt för 
unionens referenslaboratorier för att hjälpa 
dem att finansiera genomförandet av 
arbetsprogram som kommissionen 
godkänner. Finansiellt stöd bör också 
finnas tillgängligt för att öka nivån på 
importkontrollerna i syfte att få bukt med 
fenomen som olaglig import av kött från 
vilda afrikanska djur, som kan äventyra 
människors hälsa och orsakar förlust av 
biologisk mångfald. Eftersom den 
offentliga kontrollens effektivitet också är 
beroende av att kontrollmyndigheterna har 
tillgång till välutbildad personal med 
tillräcklig kunskap om unionsrätten bör 
unionen kunna bidra till deras utbildning 
och relevanta utbytesprogram som 
anordnas av de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 62
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Europeisk statistik av hög kvalitet 
som utvecklas, framställs och sprids inom 
ramen för programmet för europeisk 
statistik är avgörande för evidensbaserat 
beslutsfattande och bör tillhandahållas i 
god tid och bidra till genomförandet av 
unionens politik enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, framför 
allt avseende en stärkt och integrerad 
ekonomisk styrning, social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning, hållbar 
utveckling, jordbrukspolitiken, EU:s 
sociala dimension och globaliseringen.

(48) Europeisk statistik av hög kvalitet 
som utvecklas, framställs och sprids inom 
ramen för programmet för europeisk 
statistik är avgörande för evidensbaserat 
beslutsfattande, särskilt när det gäller 
skydd av konsumenter, djur och miljö 
samt nya riskfaktorer, såsom 
cybersäkerhet för produkter. Europeisk 
statistik bör vara tillgänglig i god tid och 
bidra till genomförandet av unionens 
politik enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, framför allt 
avseende en stärkt och integrerad 
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ekonomisk styrning, social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning, hållbar 
utveckling, jordbrukspolitiken, EU:s 
sociala dimension och globaliseringen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringar i 
överensstämmelse med unionens åtaganden 
att genomföra Parisavtalet och uppfylla 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, bör detta program att bidra till 
att rationalisera klimatinsatser och till att 
uppnå det övergripande målet att 25 % av 
utgifterna i unionens budget ska stödja 
klimatmålen. De berörda åtgärderna
kommer att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

(53) Eftersom det är en akut och allt 
överskuggande nödvändighet att bekämpa 
klimatförändringarna i överensstämmelse 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatinsatser och till att 
uppnå det övergripande målet att 25 % av 
utgifterna i unionens budget ska stödja 
klimatmålen. De berörda insatserna
kommer att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) I avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet föreskrivs 
att unionen och dess medlemsstater, å ena 
sidan, och de stater inom Europeiska 
frihandelssammanslutningen som deltar i 

(55) I avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet föreskrivs 
att unionen och dess medlemsstater, å ena 
sidan, och de stater inom Europeiska 
frihandelssammanslutningen som deltar i 
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Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
å andra sidan, ska samarbeta på de 
områden som omfattas av programmet. 
Även andra länder bör ges möjlighet att 
delta i programmet, inbegripet unionens 
grannländer och länder som ansökt om 
medlemskap i unionen eller som är 
kandidater eller anslutande länder. På 
statistikområdet bör programmet dessutom 
vara öppet för Schweiz i enlighet med 
avtalet mellan Europeiska gemenskapen 
och Schweiziska edsförbundet om 
samarbete på statistikområdet64.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
å andra sidan, ska samarbeta på de 
områden som omfattas av programmet. 
Under förutsättning att de följer alla dess 
regler och föreskrifter bör även andra 
länder ges möjlighet att delta i 
programmet, inbegripet unionens 
grannländer och länder som ansökt om 
medlemskap i unionen eller som är 
kandidater eller anslutande länder. På 
området för europeisk statistik bör 
programmet dessutom vara öppet för 
Schweiz i enlighet med avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska 
edsförbundet om samarbete på 
statistikområdet64.

_________________ _________________

64 EUT L 90, 28.3.2006, s. 2. 64 EUT L 90, 28.3.2006, s. 2.

Or. en

Ändringsförslag 65
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Tredjeländer som är medlemmar i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) får delta i unionens program inom 
ramen för det samarbete som inrättas
genom EES-avtalet, varvid programmens 
genomförande följer ett beslut enligt det 
avtalet. Tredjeländer får också delta på 
grundval av andra rättsliga instrument. En 
särskild bestämmelse bör införas i denna 
förordning för att bevilja de rättigheter och 
det tillträde som krävs för att den behöriga 
utanordnaren, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och 
Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva 
sina respektive befogenheter på ett 
heltäckande sätt.

(56) Under förutsättning att de följer 
alla regler och föreskrifter får tredjeländer 
som är medlemmar i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) delta 
i unionsprogram inom ramen för det 
samarbete som inrättats genom EES-
avtalet, enligt vilket programmen ska 
genomföras genom ett beslut enligt det 
avtalet. Tredjeländer får delta också på 
grundval av andra rättsliga instrument. En 
särskild bestämmelse bör införas i denna 
förordning för att bevilja de rättigheter och 
det tillträde som krävs för att den behöriga 
utanordnaren, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och 
Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva 
sina respektive befogenheter på ett 
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heltäckande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 66
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Med tanke på den allt större 
sammanlänkningen av världsekonomin, 
bör programmet fortsätta att ge möjlighet 
att involvera externa experter, exempelvis 
tjänstemän i tredjeländer, företrädare för 
internationella organisationer eller 
ekonomiska aktörer i vissa verksamheter.

(60) Med tanke på den allt större 
sammanlänkningen av världsekonomin, 
och förutsatt att det sker på ett objektivt 
och transparent sätt, bör programmet 
fortsätta att ge möjlighet att involvera 
externa experter, exempelvis tjänstemän i 
tredjeländer, företrädare för internationella 
organisationer eller ekonomiska aktörer i 
vissa verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 67
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Programmet bör främja 
synergieffekter och komplementaritet med 
stödet till små och medelstora företag och 
entreprenörskap inom ramen för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) [...]69. 
Dessutom kommer delen för små och 
medelstora företag i fonden InvestEU som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) [...]70 att garantera 
skuldstöd och stöd till eget kapital för att 
förbättra tillgången till och utbudet av 

(65) Programmet bör främja 
synergieffekter och komplementaritet med 
stödet till små och medelstora företag och 
entreprenörskap inom ramen för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden,
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) [...]69. 
Dessutom kommer delen för små och 
medelstora företag i fonden InvestEU, som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) [...]70, att garantera 
skuldstöd och stöd till eget kapital för att 
förbättra tillgången till och utbudet av 
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finansiering för små och medelstora 
företag. Programmet bör även eftersträva 
synergieffekter med rymdprogrammet som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) [...]71 för att 
uppmuntra små och medelstora företag att 
dra nytta av banbrytande innovation och 
andra lösningar som utvecklats inom ramen 
för dessa program.

finansiering för små och medelstora företag
samt mikroföretag. Programmet bör även 
eftersträva synergieffekter med 
rymdprogrammet, som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [...]71, för att uppmuntra små och 
medelstora företag att dra nytta av 
banbrytande innovation och andra 
lösningar som utvecklats inom ramen för 
dessa program.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.

Or. it

Ändringsförslag 68
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) För att beakta de situationer som 
uppstår på grund av djursjukdomar som har 
en betydande inverkan på 
animalieproduktion eller handel med djur, 
utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot 
mot människor eller den senaste 
vetenskapliga eller epidemiologiska 
utvecklingen eller djursjukdomar som kan 
innebära ett nytt hot mot unionen, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på att ändra 
förteckningen över djursjukdomar och 
zoonoser. För att säkerställa en effektiv 
bedömning av programmets framsteg när 
det gäller att uppnå målen, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt med 

(77) För att beakta de situationer som 
uppstår på grund av djursjukdomar som har 
en betydande inverkan på 
animalieproduktion eller boskapshandel, 
utvecklingen av zoonoser som utgör ett hot 
mot människor eller den senaste 
vetenskapliga eller epidemiologiska 
utvecklingen, liksom djursjukdomar som 
kan innebära ett nytt hot mot unionen, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på att ändra 
förteckningen över djursjukdomar och 
zoonoser. För att säkerställa en effektiv 
bedömning av programmets framsteg när 
det gäller att uppnå målen bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt med 
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avseende på att se över eller komplettera de 
indikatorer som mäter om de särskilda 
målen uppnåtts där så krävs och på att 
komplettera denna förordning med 
bestämmelser om inrättandet av en ram för 
övervakning och utvärdering. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 
För att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

avseende på att se över eller komplettera de 
indikatorer som mäter om de särskilda 
målen uppnåtts där så krävs och på att 
komplettera denna förordning med 
bestämmelser om inrättandet av en ram för 
övervakning och utvärdering. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 
Berörda parter och 
konsumentorganisationer bör också 
rådfrågas. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Or. en

Ändringsförslag 69
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Skydda människors och djurs 
hälsa och stärka växtskyddet samt stärka 
medborgarnas ställning genom att vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa produkternas spårbarhet och 
genomförandet av kontroller av 
framställning eller odling av produkter, 
även i syfte att säkerställa djurskyddet.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Bas Eickhout

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, och särskilt att skydda och stärka 
medborgarnas, konsumenternas och 
företagens ställning, i synnerhet
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, genom säkerställande av att 
unionsrätten efterlevs, underlättande av 
marknadstillträdet, standardisering samt 
skydd och stärkande av människors och
djurs hälsa och växt- och djurskyddet,
liksom att stärka samarbetet mellan
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och mellan medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
decentraliserade byråerna. Programmet 
ska bidra till att hjälpa unionen att 
uppfylla sina åtaganden enligt FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling och 
Parisavtalet om klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 71
Guillaume Balas

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,

(a) Förbättra den inre marknadens 
funktion och skydda företagen, särskilt 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, genom säkerställande av att 
unionsrätten efterlevs, underlättande av 
marknadstillträdet och standardisering, 
liksom att stärka samarbetet mellan
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och mellan medlemsstaternas behöriga 
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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.

myndigheter, kommissionen och de 
decentraliserade byråerna.

Or. en

Ändringsförslag 72
Luke Ming Flanagan

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, och särskilt att skydda och stärka 
medborgarnas, konsumenternas, 
producenternas och företagens ställning, i 
synnerhet mikroföretag samt små och 
medelstora företag, genom säkerställande 
av att unionsrätten efterlevs, underlättande 
av marknadstillträdet, standardisering samt
främjande av människors och djurs hälsa
och växt- och djurskyddet, liksom att
stärka samarbetet mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och mellan medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
decentraliserade byråerna.

Or. en

Ändringsförslag 73
Nicola Caputo

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, främja lokal ekonomisk 
utveckling, underlätta förebyggande och 
undanröjande av hinder, stödja 
utvecklingen, genomförandet och 
efterlevnaden av unionsrätten på områdena 
för den inre marknaden för varor och 
tjänster, den sociala ekonomin, offentlig 
upphandling, marknadsövervakning samt
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 
styrning.

Or. it

Ändringsförslag 74
Guillaume Balas

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 
behöriga tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder; säkerställa att alla 
konsumenter har tillgång till rättslig 
prövning; tillhandahålla tillräcklig 
information om marknader och 
konsumenter,

i) bistå och upplysa konsumenter, 
företag och civilsamhället, särskilt genom 
hållbara konsumtionsmönster och 
hållbara produktionsprocesser samt stärka 
deras inflytande; öka 
konsumentupplysningen om produkter 
genom korrekt märkning av näringsvärde 
och ingredienser, och vid behov, 
produktionsmetod, och de använda 
bekämpningsmedlens namn och mängd; 
säkerställa en hög nivå av 
konsumentskydd, hållbar konsumtion och 
produktsäkerhet, särskilt genom att stödja 
behöriga tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder; säkerställa att alla 
konsumenter har tillgång till rättslig 
prövning; tillhandahålla tillräcklig 
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information om marknader och 
konsumenter,

Or. en

Ändringsförslag 75
Luke Ming Flanagan

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 
behöriga tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder; säkerställa att alla 
konsumenter har tillgång till rättslig 
prövning; tillhandahålla tillräcklig 
information om marknader och 
konsumenter,

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

Or. en

Ändringsförslag 76
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) säkerställa ett förbättrat 
spårbarhetssystem för produkter, särskilt 
genom obligatoriska QR-koder på 
förpackningar för att underlätta 
upptäckten av produkter som inte 
uppfyller kraven genom hela 
livsmedelskedjan,
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Or. en

Ändringsförslag 77
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Bidra till en hög hälsonivå hos 
människor och djur samt en god 
växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan och på angränsande 
områden, bland annat genom att förebygga 
och utrota sjukdomar och skadegörare samt 
bidra till förbättrat djurskydd och hållbar 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion.

(e) Bidra till en hög hälsonivå hos 
människor och djur samt en god 
växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan och på angränsande 
områden, bland annat genom att förebygga 
och utrota sjukdomar och skadegörare i 
enlighet med en hållbar ram för 
användning av antibiotika och 
bekämpningsmedel, säkerställa respekt 
för och ytterligare förbättring av
djurskydd, säkerställa och främja hållbar 
livsmedelsproduktion och en hållbar
livsmedelskonsumtion, och säkerställa 
skyddet av mark och ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jan Huitema

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Bidra till en hög hälsonivå hos 
människor och djur samt en god 
växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan och på angränsande 
områden, bland annat genom att förebygga 
och utrota sjukdomar och skadegörare samt 
bidra till förbättrat djurskydd och hållbar 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion.

(e) Bidra till en hög hälsonivå hos 
människor och djur samt en god 
växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan och på angränsande 
områden, bland annat genom att förebygga 
och utrota sjukdomar och skadegörare samt 
bidra till förbättrat djurskydd och hållbar 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion, och därigenom 
fokusera på att främja forskning, 
innovation och utbyte av bästa praxis 
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mellan berörda parter på dessa områden.

Or. en

Ändringsförslag 79
Stefan Eck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) De specifika målen på 
livsmedelsområdet inom den inre 
marknaden kommer bland annat att 
omfatta följande mål:

Förebyggande och utrotande av 
sjukdomar och skadegörare.

Stödjande av en hållbar 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion genom minskning 
av livsmedelssvinnet och information till 
konsumenterna för att säkerställa höga 
kvalitetsstandarder i hela EU.

Förbättrad effektivitet, ändamålsenlighet 
och tillförlitlighet i alla offentliga 
kontroller genom hela livsmedelskedjan i 
syfte att säkerställa ett korrekt 
genomförande och verkställande av EU-
bestämmelser på detta område.

Stödjande av strategier för att öka djurens 
välbefinnande och därmed 
sammanhängande åtgärder, såsom 
åtgärder mot antimikrobiell resistens, 
inom ramen för One health-modellen och 
en hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

Införlivande av djurskyddsstandarder för 
produktionsdjur i leverantörskontrakten.

Or. en

Ändringsförslag 80
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Bolesław G. Piecha

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Framställa och förmedla 
högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på 
ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt 
genom stärkta partnerskap inom det 
europeiska statistiksystem som avses i 
artikel 4 i förordning (EG) nr 223/2009 och 
med alla relevanta externa parter, med 
hjälp av olika datakällor, avancerade 
metoder för dataanalys, smarta system och 
digital teknik.

(f) Framställa och förmedla 
högkvalitativ europeisk statistik i rätt tid på 
ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt, 
utan extra administrativ börda, genom 
stärkta partnerskap inom det europeiska 
statistiksystem som avses i artikel 4 i 
förordning (EG) nr 223/2009 och med alla 
relevanta externa parter, med hjälp av olika 
datakällor, avancerade metoder för 
dataanalys, smarta system och digital 
teknik.

Or. pl

Ändringsförslag 81
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021‒2027 ska vara 
4 088 580 000 EUR i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021‒2027 ska vara 4 408 580 
000 EUR i löpande priser.

Or. en

Motivering

Man bör ta hänsyn till budgetökningen för målet i artikel 3.2 e.

Ändringsförslag 82
Bolesław G. Piecha

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 1 680 000 000 EUR för det mål 
som anges i artikel 3.2 e.

(c) 1 892 000 000 EUR för det mål 
som anges i artikel 3.2 e.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget återinför det belopp som anges i förordning 652/2014/EU. Utmaningarna 
på detta område har inte minskat, tvärtom, håller de på att öka.

Ändringsförslag 83
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 1 680 000 000 EUR för det mål 
som anges i artikel 3.2 e.

(c) 2 000 000 000 EUR för det mål 
som anges i artikel 3.2 e.

Or. en

Motivering

Med tanke på omfattningen av utmaningen att se till att EU:s livsmedelssystem skyddar 
människors och djurs hälsa och behovet av att stödja övergången till livsmedelssystem som är 
både säkra och hållbara, föreslås en ökning av denna budgetpost. EU:s förmåga att 
tillhandahålla säkra och hälsosamma livsmedel för medborgarna påverkar det förtroende i 
EU som medborgarna på det hela taget har.

Ändringsförslag 84
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för följande 
tredjeländer:

Programmet ska vara öppet för följande 
tredjeländer, förutsatt att de följer alla 
tillämpliga regler och bestämmelser:

Or. en
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Ändringsförslag 85
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 
som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet företag, medborgare och 
konsumenter, civilsamhället och 
myndigheter, genom transparent 
information och kampanjer för att öka 
medvetenheten, utbyte av bästa praxis, 
främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 
som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet företag, och i synnerhet 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, medborgare och konsumenter, 
civilsamhället och myndigheter, genom 
transparent information och kampanjer för 
att öka medvetenheten, utbyte av bästa 
praxis, främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

Or. it

Ändringsförslag 86
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 
som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet företag, medborgare och 
konsumenter, civilsamhället och 
myndigheter, genom transparent 
information och kampanjer för att öka 
medvetenheten, utbyte av bästa praxis, 
främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

(a) Skapande av rätt förutsättningar i 
syfte att stärka ställningen för alla aktörer 
som verkar på den inre marknaden, 
inbegripet producenter, företag, 
medborgare och konsumenter, 
civilsamhället och myndigheter, genom 
transparent information och kampanjer för 
att öka medvetenheten, utbyte av bästa 
praxis, främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillhandahållande av mekanismer 
för medborgare, konsumenter, 
slutanvändare, civilsamhället och 
företagsrepresentanter från unionen så att 
de kan bidra till politiska diskussioner, 
politik och beslutsfattande, särskilt genom 
att stödja funktionen hos representativa 
organisationer på nationell nivå och 
unionsnivå.

(b) Tillhandahållande av mekanismer 
för medborgare, konsumenter, 
konsumentorganisationer, slutanvändare, 
civilsamhället och företagsrepresentanter 
från unionen så att de kan bidra till 
politiska diskussioner, politik och 
beslutsfattande, särskilt genom att stödja 
funktionen hos representativa 
organisationer på nationell nivå och 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 88
Luke Ming Flanagan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillhandahållande av mekanismer 
för medborgare, konsumenter, 
slutanvändare, civilsamhället och 
företagsrepresentanter från unionen så att 
de kan bidra till politiska diskussioner, 
politik och beslutsfattande, särskilt genom 
att stödja funktionen hos representativa 
organisationer på nationell nivå och 
unionsnivå.

(b) Tillhandahållande av mekanismer 
för medborgare, konsumenter, 
producenter, slutanvändare, civilsamhället 
och företagsrepresentanter från unionen så 
att de kan bidra till politiska diskussioner, 
politik och beslutsfattande, särskilt genom 
att stödja funktionen hos representativa 
organisationer på nationell nivå och 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 89
Nicola Caputo
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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 mikroföretags och små 
och medelstora företags användning av 
innovation och samarbete i 
sektorsövergripande värdekedjor genom 
strategiskt sammanlänkade ekosystem och 
kluster, bland annat det gemensamma 
klusterinitiativet.

Or. it

Ändringsförslag 90
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 20 
med avseende på att ändra bilaga III om 
det är nödvändigt för att beakta de 
situationer som uppstår på grund av de 
djursjukdomar som har en betydande 
inverkan på animalieproduktion eller 
handel med djur, utvecklingen av zoonoser 
som utgör ett hot mot människor eller den 
senaste vetenskapliga eller 
epidemiologiska utvecklingen samt de 
djursjukdomar som kan innebära ett nytt 
hot mot unionen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 20 
med avseende på att ändra bilaga III om 
det är nödvändigt för att beakta de 
situationer som uppstår på grund av de 
djursjukdomar som har en betydande 
inverkan på animalieproduktion eller 
handel med djur, utvecklingen av zoonoser 
som utgör ett hot mot människor eller den 
senaste vetenskapliga eller 
epidemiologiska utvecklingen samt de 
djursjukdomar som kan innebära ett nytt 
hot mot unionen. Olaglig import av 
livsmedel bör också beaktas när bilaga III 
ändras med tanke på de hälsorisker som 
detta kan medföra.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Lukas Mandl

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast [tre år efter det att 
programmet började genomföras] ska 
kommissionen utarbeta en rapport med en
interimsutvärdering av programmet om 
hur 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

Ändringsförslag 92
Lukas Mandl

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

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
tillsammans med sina egna kommentarer 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén samt offentliggöra dem.
Resultaten av dessa utvärderingar ska vid 
behov åtföljas av lagstiftningsförslag om 
en översyn av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1.2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder som en medlemsstats 
behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 
16 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/20311 eller enligt de 
unionsåtgärder som antagits i enlighet med 
artikel 28.1 i samma förordning för att 
utrota en EU-karantänskadegörare.

(a) Åtgärder som en medlemsstats 
behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 
16 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/20311 eller enligt de 
unionsåtgärder som antagits i enlighet med 
artikel 28.1 i samma förordning för att 
förebygga, innesluta och/eller utrota en 
EU-karantänskadegörare.

_________________ _________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 
om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 
652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om 
upphävande av rådets direktiv 
69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 
2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 
4).

1 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 
om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 
652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om 
upphävande av rådets direktiv 
69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 
2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 
4).

Or. fr

Ändringsförslag 94
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärder som en medlemsstats 
behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 
29 i förordning (EU) 2016/2031 för att 
utrota en skadegörare som inte förtecknats 
som EU-karantänskadegörare, men som 
skulle kunna klassificeras som en sådan 
enligt kriterierna i den artikeln eller i 
artikel 30.1 i samma förordning.

(b) Åtgärder som en medlemsstats 
behöriga myndighet vidtagit enligt artikel 
29 i förordning (EU) 2016/2031 för att 
förebygga, innesluta och/eller utrota en 
skadegörare som inte förtecknats som EU-
karantänskadegörare, men som skulle 
kunna klassificeras som en sådan enligt 
kriterierna i den artikeln eller i artikel 30.1 
i samma förordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 95
Michel Dantin

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ytterligare skyddsåtgärder som 
vidtagits mot spridningen av en 
skadegörare mot vilken unionsåtgärder har 
antagits enligt artiklarna 28.1 och 30.1 i 
förordning (EU) 2016/2031, förutom de 
utrotningsåtgärder som avses i led a och
de inneslutningsåtgärder som avses i led b 
i denna punkt, om åtgärderna är avgörande 
för att skydda unionen mot ytterligare 
spridning av skadegöraren.

(c) Ytterligare skyddsåtgärder som 
vidtagits mot spridningen av en 
skadegörare mot vilken unionsåtgärder har 
antagits enligt artiklarna 28.1 och 30.1 i 
förordning (EU) 2016/2031, förutom de 
åtgärder som avses i led a och led b i 
denna punkt, om åtgärderna är avgörande 
för att skydda unionen mot ytterligare 
spridning av skadegöraren.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1.3.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.4a. Åtgärder för att övervaka 
uppkomsten av kända och hittills okända 
sjukdomar och skadegörare.

Or. en

Ändringsförslag 97
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder för att stödja 3. Åtgärder och kontroller för att
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förbättringar av djurskyddet. säkerställa djurskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 98
Stefan Eck

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minimikrav för hur 
livsmedelsföretag hanterar djurskyddet 
för produktionsdjur, och ordentliga 
bedömningar av de risker och möjligheter 
som det ställer för deras verksamhet, 
tillsammans med gapanalyser av deras 
system och processer för förvaltning av 
djurskyddet för produktionsdjur. Detta 
bör göra det möjligt för företagen att 
identifiera styrkor och svagheter, och ge 
en grund för lämpliga och effektiva 
system och kontroller för förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 99
Bas Eickhout

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Åtgärder för att stödja en hållbar
livsmedelsproduktion och en hållbar 
livsmedelskonsumtion.

7. Åtgärder för att stödja 
koldioxidsnåla hållbara metoder för
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion som skyddar miljön 
och den biologiska mångfalden, 
minimerar livsmedelssvinnet och 
säkerställer höga djurskyddsstandarder 
samt åtgärder som ökar konsumenternas 
medvetenhet om sådana metoder.
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Or. en

Ändringsförslag 100
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Åtgärder för att stödja en hållbar 
livsmedelsproduktion och en hållbar 
livsmedelskonsumtion.

7. Åtgärder för att stödja en hållbar 
livsmedelsproduktion som säkerställer 
skyddet av djur, mark och ekosystem.
Åtgärder för att stödja en hållbar 
livsmedelskonsumtion, bland annat 
genom att öka medvetenheten om hur 
våra konsumtionsvanor påverkar, det 
brådskande behovet av att ändra dem och 
lösningar för att lyckas.

Or. en

Ändringsförslag 101
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Databaser och datoriserade 
informationshanteringssystem som behövs 
för ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av lagstiftningen för det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 e och 
som har ett påvisat mervärde för unionen 
som helhet.

8. Databaser och datoriserade 
informationshanteringssystem som behövs 
för ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av lagstiftningen för det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 e och 
som har ett påvisat mervärde för unionen 
som helhet. Införande av ny teknik för att 
förbättra spårbarheten för produkter, t.ex. 
QR-koder på produktförpackningar.

Or. en

Ändringsförslag 102
Jan Huitema
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Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Det tekniska och vetenskapliga 
arbete, inklusive undersökningar och 
samordningsverksamhet, som krävs för det 
korrekta genomförandet av lagstiftningen 
inom de områden som avser det särskilda 
målet i artikel 3.2 e och anpassningen av 
den lagstiftningen till den vetenskapliga, 
tekniska och sociala utvecklingen.

11. Det tekniska och vetenskapliga 
arbete, inklusive undersökningar och 
samordningsverksamhet, som krävs för att 
säkra förebyggandet av uppkomsten av 
nya och okända skadegörare och 
sjukdomar, och säkerställa det korrekta 
genomförandet av lagstiftningen inom de 
områden som avser det särskilda målet i 
artikel 3.2 e och anpassningen av den 
lagstiftningen till den vetenskapliga, 
tekniska och sociala utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 103
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Åtgärder för att skydda människors 
eller djurs hälsa eller växt- eller 
djurskyddet som vidtagits vid en 
unionsgräns i samband med djur, 
djurprodukter, växter eller växtprodukter 
från tredjeländer.

15. Åtgärder för att skydda människors 
eller djurs hälsa eller växt- eller 
djurskyddet som vidtagits vid en 
unionsgräns i samband med djur, 
djurprodukter, växter eller växtprodukter 
från tredjeländer, bland annat åtgärder för 
att förbättra konsumentupplysningen om 
produkter genom korrekt märkning av 
näringsvärde och ingredienser, och vid 
behov, produktionsmetod, och de använda 
bekämpningsmedlens namn och mängd.

Or. en

Ändringsförslag 104
Bas Eickhout
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Förslag till förordning
Bilaga II – strecksats 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Övervakning av framstegen i 
riktning mot målen för hållbar utveckling.

– Övervakning av framstegen i 
riktning mot målen för hållbar utveckling
och Parisavtalet om klimatförändringar.

Or. en
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