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Ändringsförslag 43
Richard Sulík

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. sk

Ändringsförslag 44
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 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 
ekonomi, även om dess fördelar bör 
fördelas jämnare eftersom alla 
medborgare, särskilt arbetstagare, inte 
gynnades på samma sätt. Den inre 
marknaden hör till unionens viktigaste 
landvinningar i en alltmer globaliserad 
värld.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Igor Šoltes

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 i stor utsträckning 
bidragit till ekonomisk utveckling och 
välstånd, 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 en större mångfald 
med avseende på de produkter och 
tjänster som erbjuds. 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 och en central del i att 
uppnå övergången till en resurs- och 
energieffektiv hållbar ekonomi med 
nollutsläpp av växthusgaser som svar på 
de ökande påfrestningarna från 
klimatförändringar och 
överkonsumtionen av naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 46
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 1
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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 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 mer 
integrerad, mer effektiv marknad. Den 
inre marknaden hör till unionens viktigaste 
landvinningar och är dess största tillgång i 
en alltmer globaliserad värld.

Or. sk

Ändringsförslag 47
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen och globaliseringen.
En ny era av digitala innovationer medför 
fortsättningsvis möjligheter för både 
företag och enskilda individer, bidrar till 
skapandet av nya produkter och 
affärsmodeller, men utgör likväl en 
utmaning när det gäller reglering och 
tillämpning av lagstiftningen.

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen och globaliseringen
eftersom den digitala världen per 
definition är en miljö i snabb rörelse där 
politiken måste anpassa sig efter de 
föränderliga omständigheterna. Allt 
eftersom ny teknik blir vanlig kan den 
föra med sig djupgående fördelar för 
ekonomin och vår vardag, däribland nya 
produkter och affärsmodeller. Det är dock 
nödvändigt att den grundar sig i en 
uppsättning regler för att ge både 
konsumenter och företag förtroende. Att 
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bara ha en gemensam uppsättning regler 
räcker dock inte. Det behövs även ett 
snabbare, mer rörligt och konsekvent 
verkställande av EU-regler i 
internetsfären. 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.

Or. en

Ändringsförslag 48
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen och globaliseringen. 
En ny era av digitala innovationer medför
fortsättningsvis möjligheter för både 
företag och enskilda individer, bidrar till 
skapandet av nya produkter och 
affärsmodeller, men utgör likväl en 
utmaning när det gäller reglering och 
tillämpning av lagstiftningen.

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen, globaliseringen och 
de ökande påfrestningarna från 
klimatförändringarna samt 
överkonsumtionen av naturresurser. En 
ny era av digital och klimatvänlig 
ekologisk innovation bör medföra 
möjligheter för både företag och enskilda 
individer, bidrar till skapandet av nya 
hållbara, mer resurs- och energieffektiva 
produkter och tjänster samt affärsmodeller, 
men utgör likväl en utmaning när det gäller 
reglering och tillämpning av lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 49
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen och globaliseringen. 
En ny era av digitala innovationer medför 
fortsättningsvis möjligheter för både 
företag och enskilda individer, bidrar till 
skapandet av nya produkter och 
affärsmodeller, men utgör likväl en 
utmaning när det gäller reglering och 
tillämpning av lagstiftningen.

(2) Den inre marknaden måste hela 
tiden anpassa sig till de snabba 
förändringarna i en omvärld präglad av den 
digitala revolutionen och globaliseringen. 
En ny era av digitala innovationer medför 
fortsättningsvis möjligheter för både 
företag och enskilda individer, bidrar till 
skapandet av nya produkter och 
affärsmodeller, men utgör likväl en 
utmaning när det gäller reglering och 
tillämpning av lagstiftningen och 
konsumentsäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 50
Igor Šoltes

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, 
energiöverföring, 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.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Jasenko Selimovic

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, 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, till förmån för konsumenter och 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 52
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionens omfattande lagstiftning 
ligger till grund för en fungerande inre 
marknad. Detta gäller framför allt 
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 framför allt 
konkurrenskraft, standardisering, 
utvärdering av överensstämmelse, 
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.
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Or. it

Motivering

Utvärdering av överensstämmelse hos varor och tjänster är av grundläggande vikt för att den 
inre marknaden ska fungera korrekt.

Ändringsförslag 53
Richard Sulík

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, 
ömsesidigt erkännande, 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.

Or. sk

Ändringsförslag 54
Jasenko Selimovic

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 

(4) Det finns dock fortfarande hinder i 
vägen för en välfungerande inre marknad, 
och nya hinder dyker upp. Hinder mot det 
fria utbytet av produkter och tjänster, 
otillräckligt genomförande av befintliga 
regler, låga nivåer på offentlig 
upphandling över gränserna och 
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till unionen, dess förmåga att 
åstadkomma resultat och skapa 
arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt som 
det allmänna intresset skyddas.

otillräckligt politiskt stöd för 
strukturreformer begränsar möjligheterna 
för företag och medborgare, vilket leder 
till färre arbetstillfällen och onödigt höga 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 55
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana 
Beghin, Marco Zullo, Marco Valli

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 välstånd och högkvalitativa
arbetstillfällen, samtidigt som det allmänna 
intresset skyddas.

Or. it

(Teknisk anmärkning: Denna ändring berör hela den granskade lagtexten. Om ändringen 
antas ska hela texten anpassas därmed.)

Ändringsförslag 56
Igor Šoltes

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 

(4) Det finns dock fortfarande 
omotiverade hinder i vägen för en 
välfungerande inre marknad, och nya 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 57
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att inte lägga ytterligare 
bördor på medlemsstaternas budgetar bör 
man vid beräkningen av underskottet 
undanta de nationella bidragen till EU:s 
budget. Dessutom är det mycket viktigt att 
de enskilda medlemsstaternas bidrag till 
finansieringen av EU:s budget för 
perioden 2021–2027 inte ökas jämfört 
med de medel som anslogs i flerårsplanen 
2014-2020, utan att man fastställer de 
medel som behövs för att genomföra 
programmet med hjälp av en noggrann 
spending review som gör det möjligt att 
vidta åtgärder med syfte att identifiera och 
rationalisera kostnader och program som 
har medfört färre fördelar för 
medborgarna, så att resurser kan föras 
över från sektorer som är ineffektiva och 
saknar reellt mervärde till effektiva 
sektorer.

Or. it

Ändringsförslag 58
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Igor Šoltes

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 
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.

(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 
smidigare och mer flexibla ramar för att 
finansiera verksamhet som syftar till att 
åstadkomma en välfungerande och hållbar
inre marknad som är effektiv, överkomlig i 
pris och konsumentinriktad, och som tar 
hänsyn till miljömässiga, sociala och 
styrningsrelaterade faktorer. 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 59
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 
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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 
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.

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.
Dessa fleråriga budgetramprogram 
förenas genom sina gemensamma mål att 
reglera, genomföra, underlätta, verkställa 
och skydda olika aktiviteter och aktörer 
inom den inre marknadens regelverk.
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 
smidigare och mer flexibla ramar för att 
finansiera verksamhet som syftar till att 
åstadkomma en välfungerande inre 
marknad på mest kostnadseffektiva sätt.
En del program och budgetposter har 
rapporterat ett behov av förenklade 
administrativa förvaltnings- och 
redovisningsförfaranden. I området för 
stöd för standardisering avslöjade 
utvärderingar en brist på gemensam 
förståelse av förvaltningen av avtal om 
beviljande av stöd och inga lösningar för 
elektroniska redovisningsverktyg och 
problem kring jämförbarheten mellan 
uppgifter. Detta komplicerar både 
redovisningen och mätningen av 
konsekvenser och resultat av individuella 
åtgärder. Utvärderingen av 
konsumentprogrammet visade också att 
det verkar finnas stort utrymme för att 
förenkla förvaltningen av beviljande.
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 som drar
lärdom från de program som finns under 
den nuvarande budgetramen. Programmet 
ska också omfatta nya initiativ som syftar 
till att förbättra den inre marknadens 
funktion.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Richard Sulík

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 
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.

(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 
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, men det bör undvika 
överlappning med relaterade EU-program 
och EU-åtgärder.

Or. sk

Ändringsförslag 61
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 5
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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 
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.

(5) Flera olika program för insatser 
från unionens sida förekommer samtidigt 
inom områden som konkurrenskraften för 
företag, mikroföretag, 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 
smidigare, mer transparenta 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. ro

Ändringsförslag 62
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Det är därför lämpligt att inrätta ett 
program för den inre marknaden (nedan 
kallat programmet), för att fördjupa den 
inre marknaden och förbättra dess 
funktion, på områdena fri rörlighet för 
varor, tjänster, kapital och personer, 
konsumentskydd, marknadskontroll, 
livsmedelskedjan och konkurrenskraft för 
företag, inklusive mikroföretag samt små 
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och medelstora företag, och ramen för 
finansiering av utveckling, produktion 
och spridning av europeisk statistik i den 
mening som avses i artikel 13 i förordning 
(EG) nr 223/2009 (nedan kallat 
programmet). Programmet bör inrättas för 
en längd på sju år, från 2021 till 2027.

Or. en

Ändringsförslag 63
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Det är därför lämpligt att inrätta ett 
program för den inre marknaden och för 
konsumentskydd, standardisering, 
övervakning och produktsäkerhet, 
konkurrenskraft för företag, inklusive 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, skydd för människors, djurs och 
växters hälsa och säkerhet längs hela 
livsmedelskedjan, och europeisk statistik 
(nedan kallat programmet). Programmet 
bör inrättas för en längd på sju år, från 
2021 till 2027.

Or. it

Motivering

Det är lämpligt att nämna programmets alla huvudmål, inte bara några av dem.

Ändringsförslag 64
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65
Richard Sulík

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 

(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 
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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. 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.

Or. sk

Motivering

Eftersom gott djurskydd, bekämpning av matavfall och hållbar användning av 
bekämpningsmedel är en del av den gemensamma jordbrukspolitikens nya mål, bör dessa mål 
tas bort från detta förslag i syfte att undvika dubbelfinansiering för identiska områden från 
flera program.

Ändringsförslag 66
Igor Šoltes

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 

(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 
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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 
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.

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 både företagens konkurrenskraft 
och deras hållbarhet, särskilt i fråga om de 
små och medelstora företagen, men också 
ett starkt konsumentskydd genom att 
stödja tillämpningen av konsumentskydd 
och säkerhetsbestämmelser samt 
miljöstandarder och sociala standarder
och höja medvetenheten hos företagen och 
de enskilda individerna genom att förse 
dem med rätt verktyg, lämplig information 
och assistans, 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 utbildningsprogram, 
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 garantera
djurskyddet.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 mikroföretagen och de 
små och medelstora företagen, inbegripet 
de inom turistsektorn, 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 
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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.

kapitalmarknader blir transparenta och 
välfungerande, samt till att stärka 
investerarskyddet. Programmet bör också 
stödja reglering och standardisering genom 
att säkerställa bredast möjliga deltagande 
av berörda parter. Målet för programmet 
bör även vara att stödja genomförandet av 
unionens lagstiftning och dess efterlevnad 
genom att sörja för en hög hälsoskyddsnivå 
för människor och djur och ett gott 
växtskydd i alla led i livsmedelskedjan och 
förbättra djurskyddet.

Or. it

(Teknisk anmärkning: Denna ändring berör hela den granskade lagtexten. Om ändringen 
antas ska hela texten anpassas därmed.)

Motivering

Programmet inbegriper finansiering för den inre marknaden, konkurrenskraften och de små 
och medelstora företagen, men omfattar inte uttryckligen företag inom turistsektorn, som 
saknar en särskild budgetpost.

Ändringsförslag 68
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 

(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 
och de anställda, 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 69
Richard Sulík

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 

(9) En modern inre marknad bör 
främja konkurrens till fördel för 
konsumenter, företag och anställda. Bättre 
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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.

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 och som inte är 
något hinder för innovation.

Or. sk

Ändringsförslag 70
Jasenko Selimovic

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 stärker konsumenter, 
företag och anställda, baserat på rättvisa, 
öppenhet och förtroende. 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. en

Ändringsförslag 71
Igor Šoltes
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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 till fördel för konsumenter, 
genom att de får högkvalitativa tjänster av 
allmänt intresse, skapar rätt 
förutsättningar för företag samtidigt som 
den bevarar sysselsättningen och 
arbetsförhållandena för 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 omotiverade hinder och till att 
säkerställa ett regelverk som kan lämna 
utrymme för nya innovativa affärsmodeller 
samtidigt som det garanterar ett socialt 
skydd på hög nivå och rättvisa 
arbetsförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 72
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

(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 
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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.

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, inbegripet 
delningsekonomiska modeller och särskilt 
sådana med sociala ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 73
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 till fördel för konsumenter, 
företag och anställda. Bättre utnyttjande av 
den ständigt föränderliga inre marknaden 
för tjänster, samtidigt som missbruk 
undviks och bekämpas, däribland 
inrättandet av brevlådeföretag, 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. en

Ändringsförslag 74
Maria Grapini
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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 
rättvis 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. ro

Ändringsförslag 75
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Rättsliga hinder på den inre 
marknaden har undanröjts för många 
industriella produkter via förebyggande 
mekanismer och antagandet av 
gemensamma regler samt, i sådana fall där 
inga tillämpliga unionsregler förekommer, 
via principen om ömsesidigt erkännande.
På områden där det inte finns någon 
unionslagstiftning betyder principen om 
ömsesidigt erkännande att varor som 
saluförs lagligt i en medlemsstat åtnjuter 
rätten till fri rörlighet och kan säljas i en 
annan medlemsstat. Otillräcklig 
tillämpning av principen om ömsesidigt 
erkännande gör dock att det blir svårare 
för företag att få tillträde till marknader i 

(10) Rättsliga hinder på den inre 
marknaden har undanröjts för många 
industriella produkter via förebyggande 
mekanismer och antagandet av 
gemensamma regler och/eller standarder 
samt, i sådana fall där inga tillämpliga 
unionsregler förekommer, via principen om 
ömsesidigt erkännande. På områden där det 
inte finns någon unionslagstiftning betyder 
principen om ömsesidigt erkännande att 
varor som saluförs lagligt i en medlemsstat 
åtnjuter rätten till fri rörlighet och kan 
säljas i en annan medlemsstat. En svag 
användning av principen om ömsesidigt 
erkännande och de begränsade 
konsekvenser som förordningen om 
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andra medlemsstater. Trots den höga 
marknadsintegrationen på området för 
varor innebär detta förlorade möjligheter 
för ekonomin överlag. Programmet bör 
därför ha som syfte att förbättra 
tillämpningen av principen om ömsesidigt 
erkännande på området för varor och 
minska mängden olagliga varor som inte 
uppfyller kraven på marknaden.

ömsesidigt erkännande1a hade för att 
uppnå de tänkta målen att säkerställa fri 
rörlighet för varor på den inre marknaden 
pekar på att det finns en stor potential 
som kan frigöras. Trots den höga 
marknadsintegrationen på området för 
varor innebär detta förlorade möjligheter 
för ekonomin överlag. Programmet bör 
därför ha som syfte att förbättra 
tillämpningen av principen om ömsesidigt 
erkännande på området för varor och 
minska mängden olagliga varor som inte 
uppfyller kraven på marknaden.

_________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 
2008 om förfaranden för tillämpning av 
vissa nationella tekniska regler på 
produkter som lagligen saluförts i en 
annan medlemsstat och om upphävande 
av beslut nr 3052/95/EG (Text av 
betydelse för EES).

Or. en

Ändringsförslag 76
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Rättsliga hinder på den inre 
marknaden har undanröjts för många 
industriella produkter via förebyggande 
mekanismer och antagandet av 
gemensamma regler samt, i sådana fall där 
inga tillämpliga unionsregler förekommer, 
via principen om ömsesidigt erkännande. 
På områden där det inte finns någon 
unionslagstiftning betyder principen om 
ömsesidigt erkännande att varor som 
saluförs lagligt i en medlemsstat åtnjuter 

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

rätten till fri rörlighet och kan säljas i en 
annan medlemsstat, under förutsättning 
att de strängaste EU-standarderna och 
försiktighetsprincipen alltid tillämpas. 
Otillräcklig tillämpning av principen om 
ömsesidigt erkännande gör dock att det blir 
svårare för företag att få tillträde till 
marknader i andra medlemsstater. Trots 
den höga marknadsintegrationen på 
området för varor innebär detta förlorade 
möjligheter för ekonomin överlag. 
Programmet bör därför ha som syfte att 
förbättra tillämpningen av principen om 
ömsesidigt erkännande på området för 
varor och minska mängden olagliga varor 
som inte uppfyller kraven på marknaden, 
genom att förstärka 
marknadsövervakningen och införa 
specifika bestämmelser om produkters 
spårbarhet, så att man kan identifiera i 
vilket land de har tillverkats och bidra till 
kampen mot bedrägerier. För att 
säkerställa att enbart säkra och 
överensstämmande produkter och tjänster 
finns på den inre marknaden är det 
mycket viktigt att utbilda personal i 
online-spaning, att skapa kontaktpunkter 
för samarbete med större 
försäljningsplattformar och sociala 
medier och att samarbeta med 
leverantörer av betalningstjänster.

Or. it

Motivering

Specifika bestämmelser om produkters spårbarhet är av grundläggande vikt för att förebygga 
bedrägerier och säkerställa att den inre marknaden fungerar korrekt.

Ändringsförslag 77
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 10

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

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

Or. sk

Ändringsförslag 78
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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. 

(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, 
dataskydd och skydd för privatlivet, 
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Om skada skulle uppstå är det viktigt att 
det finns stränga regler om produktsäkerhet 
och ansvarsskyldighet för att garantera att 
lämpliga motåtgärder vidtas som gör att 
EU-medborgarna, inklusive konsumenter 
och företag, gynnas av dessa regler. Därför 
bör programmet bidra till en snabb 
anpassning till produktansvarsregler för 
unionen, som främjar innovation, liksom 
en snabb tillämpning av dessa.

sakernas internet eller artificiell intelligens. 
Om skada skulle uppstå är det viktigt att 
det finns stränga regler om produktsäkerhet 
och ansvarsskyldighet för att garantera att 
lämpliga motåtgärder vidtas som gör att 
EU-medborgarna, inklusive konsumenter 
och företag, gynnas av dessa regler. Därför 
bör programmet bidra till en snabb 
anpassning till produktansvarsregler för 
unionen, som främjar innovation, liksom 
en snabb tillämpning av dessa.

Or. it

Ändringsförslag 79
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Jasenko Selimovic
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Nya utmaningar för regleringen och 
tillämpningen hänger samman med att 
omgivningen snabbt förändras i och med 
den digitala revolutionen, exempelvis när 
det gäller frågor som cybersäkerhet, 
sakernas internet eller artificiell intelligens. 
Om skada skulle uppstå är det viktigt att 
det finns stränga regler som kan tillämpas
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 och 
förbättrad tillämpning av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 81
Richard Sulík

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 

(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. 
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 
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gäller e-handel mycket svårt för 
marknadskontrollsmyndigheterna att spåra 
produkter som importeras från tredjeländer 
och som inte överensstämmer med kraven 
och att identifiera det ansvariga organet 
inom deras jurisdiktion. Programmet bör 
därför arbeta för att stärka 
produktöverensstämmelsen genom att ge 
rätt incitament till företagarna, öka 
efterlevnadskontrollerna och främja ett 
närmare samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter över gränserna. 
Programmet bör också medverka till 
konsolideringen av det existerande 
regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

och som inte överensstämmer med kraven 
och att identifiera det ansvariga organet 
inom deras jurisdiktion. Programmet bör 
därför arbeta för att stärka 
produktöverensstämmelsen genom att ge 
rätt incitament till företagarna, öka 
efterlevnadskontrollerna och främja ett 
närmare samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter över gränserna. 
Programmet bör också medverka till 
konsolideringen av det existerande 
regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

Or. sk

Ändringsförslag 82
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

(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 
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gäller e-handel mycket svårt för 
marknadskontrollsmyndigheterna att spåra 
produkter som importeras från tredjeländer 
och som inte överensstämmer med kraven 
och att identifiera det ansvariga organet 
inom deras jurisdiktion. Programmet bör 
därför arbeta för att stärka 
produktöverensstämmelsen genom att ge 
rätt incitament till företagarna, öka 
efterlevnadskontrollerna och främja ett 
närmare samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter över gränserna. 
Programmet bör också medverka till 
konsolideringen av det existerande 
regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

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, också med hjälp 
av urvalskontroller, inklusive sådana i 
anonym form, från 
marknadstillsynsmyndigheternas sida, 
utdöma effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder och främja ett 
närmare samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter över gränserna genom 
att tillämpa ett riskbaserat 
tillvägagångssätt med hänsyn tagen till 
försiktighetsprincipen. 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, genom att 
garantera genomförandet av reglerna 
inom sektorer som är särskilt känsliga för 
konsumenterna, till exempel 
typgodkännande och 
marknadsövervakning av motorfordon.

Or. it

Motivering

Överensstämmelsen hos produkter på marknaden underlättas av urvalskontroller i anonym 
form, påföljder som verkar avskräckande och ett tillvägagångssätt hos tillsynsmyndigheterna 
som tar vederbörlig hänsyn till försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag 83
Igor Šoltes

Förslag till förordning
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Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Att det finns varor på marknaden 
som inte överensstämmer med unionsrätten 
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, även genom 
systematisk användning av kontroller av 
produktprover som representerar 
betydande andelar av varje produkttyp 
som saluförs på marknaden, och främja 
ett närmare samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter över gränserna. 
Programmet bör också medverka till 
konsolideringen av det existerande 
regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 84
Jasenko Selimovic



AM\1168945SV.docx 35/160 PE629.777v02-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Att det finns varor på marknaden 
som inte överensstämmer med unionsrätten 
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 
medvetenheten om gällande EU-regler om 
produktsäkerhet, öka 
efterlevnadskontrollerna och främja ett 
närmare samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter över gränserna. 
Programmet bör också medverka till 
konsolideringen av det existerande 
regelverket för marknadskontroll, 
uppmuntra till gemensamma åtgärder 
mellan marknadskontrollsmyndigheter från 
olika medlemsstater, förbättra 
informationsutbytet samt främja 
konvergens och större integration av 
marknadskontrollverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 85
Maria Grapini
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 86
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning



AM\1168945SV.docx 37/160 PE629.777v02-00

SV

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. Utvärderingen av 
förordning (EG) nr 765/2008 syftade till 
att bedöma den avskräckande effekten 
eller strängheten i systemet med 
kontroller på den inre marknaden och 
den har trots begränsningarna i analysen 
på grund av den allvarliga bristen på 
uppgifter och homogenitet i nationella 
rapporter slagit fast att 
marknadskontrollen inte är tillräckligt 
rigorös. Brist på relevant information om 
kontrollverksamhet kan också i vissa fall 
vara en indikation på faktiska 
tillämpningsgap1a. I detta sammanhang 
bekräftar organen för bedömning av 
överensstämmelse 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.

_________________ _________________

1a Förordning (EG) nr 765/2008 om krav 
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för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter. 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 87
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, framför allt inom 
nya politikområden, genom att stödja den 
europeiska samarbetsorganisationen för 

(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 uppfyller de lagstadgade 
kraven och stärker det europeiska 
ackrediteringssystemet, framför allt inom 
nya politikområden, genom att stödja 
enhetligheten hos kontroller och 
påföljder, samt den europeiska 
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ackreditering som avses i artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 765/200848.

samarbetsorganisationen för ackreditering 
som avses i artikel 14 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 765/200848 och 
genom att stödja inrättandet av en EU-
databas över bristfälliga produkter och 
över olyckor som dessa orsakar.

Or. it

Motivering

Förordning (EG) nr 765/2008 har inte genomförts enhetligt inom EU. Det är därför lämpligt 
att begära en ändrad inriktning hellre än att berömma dess nuvarande tillämpning.

Ändringsförslag 88
Igor Šoltes

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 

(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, för att 
systematiskt använda tredjepartsanalyser 
för att förbättra opartiska och oberoende 
förfaranden och att stärka det europeiska 
ackrediteringssystemet, framförallt inom 
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ackreditering som avses i artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/200848.

nya politikområden, genom att stödja den 
europeiska samarbetsorganisationen för 
ackreditering som avses i artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/200848.

Or. en

Ändringsförslag 89
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 unionen tillgång till samma skyddsnivå
när varor och tjänster importeras från 
ekonomiska aktörer i tredjeländer, jämfört
med varor och tjänster som utbjuds av 
aktörer med hemvist i den inre 
marknaden. Programmet bör därför 
möjliggöra stöd till samarbete med 
relevanta organ i tredjeländer som är 
viktiga handelspartner för unionen, när så 
är nödvändigt.

Or. it

Motivering

Varor och tjänster som utbjuds på EU-marknaden ska vara säkra och överensstämmande 
oberoende av deras ursprung, eftersom konsumenten alltid ska vara skyddad.

Ändringsförslag 90
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 
stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad, även 
genom att tillämpa andra kriterier än 
bara det lägsta priset eller 
kostnadseffektiviteten, med beaktande av 
kvalitativa, miljömässiga och/eller sociala 
aspekter. Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/23/EU49, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 
stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, underlätta och 
förbättra tillgången till offentlig 
upphandling för små och medelstora 
företag och mikroföretag, särskilt genom 
rådgivningstjänster och utbildning, ökad 
öppenhet, integritet och bättre data, 
stimulering av upphandlingens 
digitalisering och främjande av 
gemensamma upphandlingar, via stärkt 
samarbete med medlemsstaterna, förbättrad 
insamling av uppgifter och analys av data 
inklusive framtagning av specialiserade it-
verktyg, stöd till utbyte av erfarenheter och 
god praxis, med hänvisning till europeiska 
och internationella standarder, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.
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_________________ _________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

Or. en

Ändringsförslag 91
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Offentliga organ kan 
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stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång 
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

genom sin upphandlingspolicy skapa och 
stödja marknader för innovativa varor 
och tjänster. Programmet bör därför stödja 
åtgärder för att säkerställa en mer utbredd 
användning av strategisk offentlig 
upphandling, en mer systematisk 
användning av miljömässiga och sociala 
kriterier samt kriterier rörande rättvis 
handel vid tilldelningen av kontrakt, 
däribland främjande av lokala 
livsmedelskedjor, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång 
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, i synnerhet för att 
bättre kunna utnyttja potentialen hos 
gröna marknader, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, stärkt 
samarbete mellan nationella myndigheter 
samt lansering av pilotprojekt.

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

Or. en
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Ändringsförslag 92
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 
stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång 
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 
stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång 
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag genom att underlätta 
uppdelning i etapper av stora 
infrastrukturarbeten och garantera att 
metoderna med maximal rabatt avskaffas 
och det ekonomiskt mest gynnsamma 
anbudet tillämpas vid 
upphandlingsförfaranden, så att 
vederbörlig hänsyn kan tas till 
kvalitetsfaktorer som miljöhänsyn, sociala 
aspekter och innovation. Programmet ska 
dessutom syfta till att garantera ökad 
öppenhet, integritet och bättre data, 
stimulering av upphandlingens 
digitalisering och främjande av 
gemensamma upphandlingar, via stärkt 
samarbete med medlemsstaterna, förbättrad 
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insamling av uppgifter och analys av data 
inklusive framtagning av specialiserade it-
verktyg, stöd till utbyte av erfarenheter och 
god praxis, givande av vägledning, arbete 
för förmånliga handelsavtal och stärkt 
samarbete mellan nationella myndigheter 
samt lansering av pilotprojekt.

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

Or. it

Motivering

Genomförandet från medlemsstaternas sida av de regler som syftar till att öka små och 
medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar är allt annat än optimalt. Det 
måste därför ägnas särskild uppmärksamhet inom ramen för detta program.

Ändringsförslag 93
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 
stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång 
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Korrekt tillämpade 
upphandlingsregler är ett mycket viktigt 
verktyg för att stärka den inre marknaden, 
öka tillväxten för företagen i EU och 
skapa fler arbetstillfällen i unionen. 
Intelligent användning av offentlig 
upphandling kan vara ett strategiskt 
verktyg för att uppnå EU:s mål om smart 
och hållbar tillväxt för alla och påskynda 
övergången till mer hållbara 
leveranskedjor och affärsmodeller.
Programmet bör därför stödja åtgärder för 
att säkerställa en mer utbredd användning 
av strategisk offentlig upphandling, 
professionalisering av offentliga 
upphandlare, förbättrad tillgång till 
offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 
främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

_________________ _________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
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offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

Or. en

Ändringsförslag 94
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Offentlig upphandling används av 
de offentliga myndigheterna för att ge 
valuta för pengarna när offentliga medel 
läggs ut, liksom för att bidra till en mer 
innovativ, hållbar, inkluderande och 
konkurrenskraftig inre marknad. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/23/EU49, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU50 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU51 tillhandahåller den rättsliga 
grunden för att marknaden för offentlig 
upphandling, som står för 14 % av 
unionens bruttonationalprodukt, blir 
integrerad och fungerar effektivt för att 
gynna såväl offentliga myndigheter och 
företag, som medborgarna och 
konsumenterna. Programmet bör därför 
stödja åtgärder för att säkerställa en mer 
utbredd användning av strategisk offentlig 
upphandling, professionalisering av 
offentliga upphandlare, förbättrad tillgång 
till offentlig upphandling för små och 
medelstora företag, ökad öppenhet, 
integritet och bättre data, stimulering av 
upphandlingens digitalisering och 

(Berör inte den svenska versionen.)
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främjande av gemensamma upphandlingar, 
via stärkt samarbete med medlemsstaterna, 
förbättrad insamling av uppgifter och 
analys av data inklusive framtagning av 
specialiserade it-verktyg, stöd till utbyte av 
erfarenheter och god praxis, givande av 
vägledning, arbete för förmånliga 
handelsavtal och stärkt samarbete mellan 
nationella myndigheter samt lansering av 
pilotprojekt.

_________________ _________________

49 Europaparlamentet och rådets direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådet direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 
243).

Or. ro

Ändringsförslag 95
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Den kontinuerliga och ständigt 
ökande gränsöverskridande verksamheten 
på den inre marknaden förutsätter att 
uppdaterad information om företagens och 
medborgarnas rättigheter tillhandahålls, 
men likaså information som förklarar de 
administrativa formaliteterna. Därutöver 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 96
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att uppfylla programmets mål 
och underlätta tillvaron för medborgare och 
företag, måste högkvalitativa 

(16) För att uppfylla programmets mål 
och underlätta tillvaron för medborgare och 
företag, måste högkvalitativa 
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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.

användarcentrerade offentliga tjänster 
inrättas, vilka ska bli allt mer digitala och 
vara fullständigt tillgängliga i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2016/2102/EU av den 26 oktober 
2016 om tillgänglighet avseende 
offentliga myndigheters webbplatser och 
mobila applikationer. 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. Det är dessutom mycket viktigt att 
införa ett effektivt system för bedömning 
av prestationerna hos den offentliga 
förvaltningen som helhet, dess personal 
och offentliga ledning, även genom att 
involvera användarna. Vidare förutsätter 
den kontinuerliga och ständigt ökande 
gränsöverskridande verksamheten på den 
inre marknaden att uppdaterad information 
om de administrativa formaliteter som ska 
fullgöras, men också om företagens och 
medborgarnas rättigheter. tillhandahålls, 
inbegripet företagens rättigheter gentemot 
gäldenärer som är försenade med 
betalningar och medborgarnas rättigheter 
om de förvärvar produkter som inte är 
säkra eller överensstämmande, eller också 
rätten att ansluta sig till en grupptalan. 
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 
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företagens förmåga att handla över 
gränserna.

Or. it

Motivering

PA måste bli mer öppet, tillgängligt, digitalt och nära medborgarna.

Ändringsförslag 97
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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, mer innovativt sätt, för att riva 
barriärer mellan olika delar av deras 
administration och åta sig att tillsammans 
med medborgare och företag ta fram dessa 
former av offentliga tjänster, inklusive i 
samarbete med dem. Vidare förutsätter den 
kontinuerliga och ständigt ökande 
gränsöverskridande verksamheten på den 
inre marknaden att uppdaterad och 
sanningsenlig information om företagens 
och medborgarnas rättigheter tillhandahålls 
av medlemsstaterna, 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 
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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.

inre marknaden: portalen Ditt Europa som 
bör utgöra stommen för den kommande 
gemensamma digitala ingången, Ditt 
Europa – Rådgivning, Solvit, 
informationstjänsten för den inre 
marknaden och resultattavlan för den inre 
marknaden, i syfte att förbättra 
medborgarnas dagliga tillvaro och 
företagens förmåga att handla över 
gränserna.

Or. sk

Ändringsförslag 98
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 som inte systematiskt kräver att 
användarna är fysiskt närvarande, 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, 
lättbegriplig och tillgänglig information 
om företagens och medborgarnas 
rättigheter tillhandahålls, men likaså 
information som förklarar de 
administrativa formaliteterna liksom 
möjligheten att utföra administrativa 
förfaranden på internet, vilket ytterligare 
främjar elektronisk förvaltning, samtidigt 
som det säkerställer lämplig datasäkerhet 
och dataskydd. Därutöver blir det 
nödvändigt att tillhandahålla juridisk 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 99
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 



PE629.777v02-00 54/160 AM\1168945SV.docx

SV

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.

blir det nödvändigt att tillhandahålla 
juridisk rådgivning och stöd när det gäller 
att lösa problem som uppkommer över 
landsgränserna. Det säkerställer att 
kommissionen gör en regelbunden 
bedömning av de offentliga 
myndigheternas eller 
tillsynsmyndigheternas kapacitet i alla 
medlemsstater och möjliggör stöd genom 
programmet när det är nödvändigt.
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.

Or. en

Ändringsförslag 100
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 
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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.

samt utveckla verktyg för elektronisk 
förvaltning. 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 och förenklar 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.

Or. en

Ändringsförslag 101
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Programmet bör stödja 
utvecklandet av unionens regelverk inom 
bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i 
fråga om avtalsrätt, med syftet att göra 
företagandet mer effektivt och 
konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda 
parter som påverkas av företagens 

(17) Programmet bör stödja 
utvecklandet av unionens regelverk inom 
bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i 
fråga om avtalsrätt, med syftet att göra 
företagandet mer effektivt och 
konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda 
parter som påverkas av företagens 
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operationer förses med skydd, och för att 
kunna reagera på politiska utmaningar som 
dyker upp. Det bör också garantera adekvat 
utvärdering, genomförande och tillämpning 
av det relevanta regelverket, informera och 
bistå berörda parter och främja 
informationsutbytet på området. 
Programmet bör vidare stödja 
kommissionens initiativ till förmån för en 
entydigt och anpassat regelverk för 
datadriven ekonomi och innovation. Dessa 
initiativ är nödvändiga för att stärka 
rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och 
rättsregler om ansvar utanför 
avtalsförhållanden, framförallt i fråga om 
ansvar och etik kopplade till nya former av 
teknik under utveckling, såsom sakernas 
internet, artificiell intelligens, robotteknik, 
3D-printing. Programmet bör arbeta för att 
stimulera utvecklingen av datadrivet 
företagande, eftersom det kommer att vara 
helt avgörande för vilken ställning 
unionens ekonomi intar i den globala 
konkurrensen.

operationer förses med skydd, och för att 
kunna reagera på politiska utmaningar som 
dyker upp. Det bör också garantera adekvat 
utvärdering, genomförande och tillämpning 
av det relevanta regelverket, informera och 
bistå berörda parter och främja 
informationsutbytet på området. 
Programmet bör vidare stödja 
kommissionens initiativ till förmån för en 
entydigt och anpassat regelverk för 
datadriven ekonomi och innovation. Dessa 
initiativ är nödvändiga för att stärka 
rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och 
rättsregler om ansvar utanför 
avtalsförhållanden, framförallt i fråga om 
ansvar och etik kopplade till nya former av 
teknik under utveckling, såsom sakernas 
internet, artificiell intelligens, robotteknik, 
3D-printing. Programmet bör arbeta för att 
stimulera utvecklingen av datadrivet 
företagande, samtidigt som det garanterar 
ett starkt integritetsskydd, eftersom det 
kommer att vara helt avgörande för vilken 
ställning unionens ekonomi intar i den 
globala konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Programmet bör stödja 
utvecklandet av unionens regelverk inom 
bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i 
fråga om avtalsrätt, med syftet att göra 
företagandet mer effektivt och 
konkurrenskraftigt, samtidigt som berörda 
parter som påverkas av företagens 
operationer förses med skydd, och för att 
kunna reagera på politiska utmaningar som 
dyker upp. Det bör också garantera adekvat 
utvärdering, genomförande och tillämpning 

(17) Programmet bör stödja 
utvecklandet av unionens regelverk inom 
bolagsrätt och företagsstyrning, liksom i 
fråga om avtalsrätt, med syftet att göra 
företagandet, särskilt små och medelstora 
företag, mer effektiva och 
konkurrenskraftiga, samtidigt som 
berörda parter som påverkas av företagens 
operationer förses med skydd, och för att 
kunna reagera på politiska utmaningar som 
dyker upp. Det bör också garantera adekvat 
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av det relevanta regelverket, informera och 
bistå berörda parter och främja 
informationsutbytet på området. 
Programmet bör vidare stödja 
kommissionens initiativ till förmån för en 
entydigt och anpassat regelverk för 
datadriven ekonomi och innovation. Dessa 
initiativ är nödvändiga för att stärka 
rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och 
rättsregler om ansvar utanför 
avtalsförhållanden, framförallt i fråga om 
ansvar och etik kopplade till nya former av 
teknik under utveckling, såsom sakernas 
internet, artificiell intelligens, robotteknik, 
3D-printing. Programmet bör arbeta för att 
stimulera utvecklingen av datadrivet 
företagande, eftersom det kommer att vara 
helt avgörande för vilken ställning 
unionens ekonomi intar i den globala 
konkurrensen.

utvärdering, genomförande och tillämpning 
av det relevanta regelverket, informera och 
bistå berörda parter och främja 
informationsutbytet på området. 
Programmet bör vidare stödja 
kommissionens initiativ till förmån för en 
entydigt och anpassat regelverk för 
datadriven ekonomi och innovation. Dessa 
initiativ är nödvändiga för att stärka 
rättssäkerheten i fråga om avtalsrätt och 
rättsregler om ansvar utanför
avtalsförhållanden, framförallt i fråga om 
ansvar och etik kopplade till nya former av 
teknik under utveckling, såsom sakernas 
internet, artificiell intelligens, robotteknik, 
3D-printing. Programmet bör arbeta för att 
stimulera utvecklingen av datadrivet 
företagande, eftersom det kommer att vara 
helt avgörande för vilken ställning 
unionens ekonomi intar i den globala 
konkurrensen.

Or. ro

Ändringsförslag 103
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

(18) Programmet bör också arbeta för att 
medlemsstaterna korrekt och fullt ut 
genomför och tillämpar unionens regelverk 
för bekämpning av korruption,
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 
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terrorism. terrorism.

Or. it

Ändringsförslag 104
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Med beaktande av att den inre 
marknaden, i enlighet med artikel 3 i 
fördraget om Europeiska unionen, 
innefattar en ordning som säkerställer att 
konkurrensen inte snedvrids, bör 
programmet stödja unionens 
konkurrenspolitik, nätverksbildning och 
samarbete med nationella myndigheter och 
domstolar, liksom kontakten med berörda 
parter i vidare omfattning genom att de 
rättigheter, fördelar och förpliktelser som 
ingår i unionens konkurrenspolitik 
förmedlas och förklaras.

(20) Med beaktande av att realiseringen 
av unionens mål och värderingar, i 
enlighet med artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen, kan uppnås genom 
inrättandet av en inre marknad, som 
innefattar en ordning som säkerställer att 
konkurrensen inte snedvrids, bör 
programmet stödja unionens 
konkurrenspolitik, nätverksbildning och 
samarbete med nationella myndigheter och 
domstolar, liksom kontakten med berörda 
parter i vidare omfattning genom att de 
rättigheter, fördelar och förpliktelser som 
ingår i unionens konkurrenspolitik 
förmedlas och förklaras för att skapa en 
efterlevnadskultur inom och utanför 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 105
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Programmet måste i synnerhet ge 
sig i kast med de radikala följdverkningar 
som drabbar den inre marknadens 
konkurrenskraft och funktion genom den 
pågående omvandlingen inom ekonomin 

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

utmaningar är en mer komplex och 
krävande it- och datadriven värld 
(företagen använder allt mer sofistikerade 
it-verktyg, mängden elektronisk 
kommunikation ökar ständigt, artificiell 
intelligens, stordata och algoritmer 
används) samt behovet av ett bredare och 
fördjupat engagemang från nationella 
myndigheters och domstolars sida. 
Resultaten av ett antal undersökningar 
visar att det finns utrymme för att nå en 
bredare grupp aktörer som påverkas av 
EU:s konkurrenspolitik. Det är också 
ytterst viktigt att programmet stöder 
nätverksbildning och samarbete med
medlemsstaternas myndigheter och 
domstolar, med hänsyn till att icke 
snedvriden konkurrenskraft och en 
fungerande inre marknad i allt väsentligt 
beror på dessa instansers åtgärder. Med 
tanke på den viktiga roll 
konkurrenspolitiken spelar i att förebygga 
skador på den inre marknaden som uppstår 
på grund av konkurrensbegränsande 
beteenden utanför unionens gränser, bör 
programmet även stödja samarbete med 
tredjeländers myndigheter, när så är 
påkallat. Det är dessutom nödvändigt att 
utöka den utåtriktade verksamheten i syfte 
att få fler medborgare och företag att dra 
full fördel av rättvis konkurrens på den inre 
marknaden. Med tanke på att en del av 
initiativen i programmet är nya och den del 
av programmet som avhandlar konkurrens 
särskilt påverkas av den dynamiska och 
snabba utvecklingen i fråga om 
konkurrensvillkoren på den inre 
marknaden, i synnerhet i relation till 
artificiell intelligens, algoritmer, stordata, 
cybersäkerhet och kriminalteknik, vars 
utveckling och omfattning är svåra att 
förutse, kan man räkna med att det krävs 
flexibilitet för att bemöta de föränderliga 
behoven inom denna del av programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 107
Maria Grapini

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, särskilt för
små och medelstora företag som 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.

Or. ro

Ändringsförslag 108
Maria Grapini

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 

(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 
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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.

och innovation, komma ut på marknaden 
och främja internationaliseringsåtgärder 
och att få tillgång till offentliga 
upphandlingar. 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. ro

Ändringsförslag 109
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 110
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Vid tillämpningen av denna 
förordning bör kommissionen samråda 
med alla berörda parter, däribland 
offentliga och enskilda organisationer 
som företräder små och medelstora 
företag. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt mikroföretag, åt företag som 
sysslar med hantverk, åt fria yrkesutövare 
och åt sociala företag. Uppmärksamhet 
bör också ägnas åt unga företagare och åt 
företagare som hör till socialt eftersatta 
eller sårbara kategorier, till exempel 
personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer.

Or. it

Ändringsförslag 111
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

(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, 
förutsatt att alltför riskfyllda 
verksamheter undviks. Ekonomiskt stöd 
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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.

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.

Or. it

Ändringsförslag 112
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det bör bygga på de unika 
kunskaper och den expertis som tillkommit 
vad gäller små och medelstora företag och 
de ekonomiska näringarna och genom 
långvarig erfarenhet av arbetet med 
europeiska, nationella och regionala 
berörda aktörer. Detta stöd bör 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, 
framför allt 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 

(27) Det bör bygga på de unika 
kunskaper och den expertis som tillkommit 
vad gäller små och medelstora företag, 
inbegripet de inom turistsektorn, och de 
ekonomiska näringarna och genom 
långvarig erfarenhet av arbetet med 
europeiska, nationella och regionala 
berörda aktörer. Detta stöd bör 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, 
framför allt för programmet Horisont 2020, 
genom användning av de finansiella 
resurserna för dessa program. Erasmus-
programmet för unga 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. 
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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.

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, 
och bör kunna möta de nya 
utmaningarna för små och medelstora 
företag på den inre marknaden, till 
exempel de som digitaliseringen medför.

Or. it

Ändringsförslag 113
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 
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 

(27) Programmet bör förse små och 
medelstora företag med effektivt stöd 
genom hela deras livscykel och i detta 
syfte bli mer synliga för små och 
medelstora företag, bland annat genom 
förnyade kommunikationsstrategier och 
minskad byråkrati. 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 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 114
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Kluster är ett strategiskt verktyg för 
att stödja konkurrenskraften hos och 
expansionen av små och medelstora 
företag, eftersom de skapar ett gynnsamt 
företagsklimat. Gemensamma 
klusterinitiativ borde leda till att man får 
den kritiska massa som krävs för att öka de 
små och medelstora företagens tillväxt. 
Genom att koppla samman specialiserade 
ekosystem skapar kluster nya 
affärsmöjligheter för små och medelstora 
företag och integrerar dem bättre i 
europeiska och globala strategiska 
värdekedjor. Utvecklingen av 
transnationella partnerskap och 
genomförandet av gemensam verksamhet, 
som stöds av den europeiska plattformen 
för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara 
partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt 
finansiering, om prestationen och delmålen 
uppnås. Direkt stöd till små och medelstora 
företag bör kanaliseras genom 

(28) Kluster är ett strategiskt verktyg för 
att stödja konkurrenskraften hos och 
expansionen av små och medelstora 
företag, eftersom de skapar ett gynnsamt 
företagsklimat. Gemensamma 
klusterinitiativ borde leda till att man får 
den kritiska massa som krävs för att öka de 
små och medelstora företagens tillväxt. 
Genom att koppla samman specialiserade 
ekosystem skapar kluster nya 
affärsmöjligheter för små och medelstora 
företag och integrerar dem bättre i 
europeiska och globala strategiska 
värdekedjor. Utvecklingen av 
transnationella partnerskap och 
genomförandet av gemensam verksamhet, 
som stöds av den europeiska plattformen 
för klustersamarbete, bör stödjas. Hållbara 
partnerskap bör uppmuntras genom fortsatt 
finansiering, om prestationen och delmålen 
uppnås. Direkt stöd till små och medelstora 
företag bör kanaliseras genom 
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klusterorganisationer för införande av 
avancerad teknik, nya affärsmodeller, 
koldioxidsnåla och resurseffektiva 
lösningar, kreativitet och design, 
anpassning av färdigheter, utvidgat 
entreprenörskap och internationalisering 
samt för att locka talanger. Andra aktörer 
som är specialiserade inom stöd till små 
och medelstora företag bör vara delaktiga 
för att underlätta en industriell omvandling 
och genomförandet av strategier för smart 
specialisering. Programmet bör därmed 
bidra till tillväxt och skapa kopplingar till 
unionens (digitala) innovationsnav och 
investeringar som görs inom 
sammanhållningspolitiken och Horisont 
Europa. Möjligheterna till synergieffekter 
med Erasmusprogrammet kan också 
utforskas.

klusterorganisationer för införande av 
avancerad teknik, nya affärsmodeller, 
koldioxidsnåla och resurseffektiva 
lösningar, för att underlätta övergången 
till en ekonomi med noll koldioxidutsläpp 
senast 2050, kreativitet och design, 
anpassning av färdigheter, utvidgat 
entreprenörskap och internationalisering 
samt för att locka talanger. Andra aktörer 
som är specialiserade inom stöd till små 
och medelstora företag bör vara delaktiga 
för att underlätta en industriell omvandling 
och genomförandet av strategier för smart 
specialisering. Programmet bör därmed 
bidra till tillväxt och skapa kopplingar till 
unionens (digitala) innovationsnav och 
investeringar som görs inom 
sammanhållningspolitiken och Horisont 
Europa. Möjligheterna till synergieffekter 
med Erasmusprogrammet kan också 
utforskas.

Or. it

Ändringsförslag 115
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Kreativitet och innovation är 
avgörande för konkurrenskraften hos 
unionens industriella värdekedjor. De är 
katalysatorer för industriell modernisering 
och bidrar till smart och hållbar tillväxt för 
alla. De små och medelstora företagens 
utnyttjande släpar dock fortfarande efter. 
Programmet bör därför stödja riktade 
åtgärder, nätverk och partnerskap för 
kreativitetsdriven innovation i hela den 
industriella värdekedjan.

(29) Kreativitet och innovation är 
avgörande för konkurrenskraften hos 
unionens industriella värdekedjor. De är 
katalysatorer för industriell modernisering 
och bidrar till smart och hållbar tillväxt för 
alla. De små och medelstora företagens 
utnyttjande släpar dock fortfarande efter. 
Programmet bör därför stödja riktade 
åtgärder, nätverk och partnerskap för 
innovation baserad på digital omvandling 
och kreativitet i hela den samhälleliga och
industriella värdekedjan.
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Or. it

Ändringsförslag 116
Igor Šoltes

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

(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 politiska mål på en rad viktiga 
områden, såsom att påskynda 
energiomställningen, åtgärda
klimatförändringar, miljöskydd, förbättrad 
luftkvalitet, informations- och 
kommunikationsteknik, hållbar 
resursanvändning och resursåtervinning, 
innovation, produktsäkerhet, 
konsumentskydd, arbetstagarnas säkerhet 
och arbetsförhållanden samt en åldrande 
befolkning, och bidrar därmed positivt till 
samhället som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 117
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

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 

(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 
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och politik på en rad viktiga områden, 
såsom energi, klimatförändringar, 
informations- och kommunikationsteknik, 
hållbar resursanvändning, innovation, 
produktsäkerhet, konsumentskydd, 
arbetstagarnas säkerhet och 
arbetsförhållanden samt en åldrande 
befolkning, och bidrar därmed positivt till 
samhället som helhet.

och politik på en rad viktiga områden, 
såsom energi, klimatförändringar, 
informations- och kommunikationsteknik, 
hållbar resursanvändning, innovation,
produktsäkerhet, konsumentskydd, 
arbetstagarnas säkerhet och 
arbetsförhållanden samt en åldrande 
befolkning, och bidrar därmed positivt till 
samhället som helhet. Erfarenheten har 
dock visat att det behövs förbättringar när 
det gäller hur snabbt och i vilken tid 
utarbetandet av standarder och mer 
arbete bör ske för att inkludera svagare 
aktörer som representerar konsumenter, 
miljön och arbetstagares intressen.

Or. en

Ändringsförslag 118
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 119
Inese Vaidere

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, 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 och informerade val och 
därmed bidra till en hållbar energi- och 
resurseffektiv cirkulär ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 120
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 36

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 

(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 och 
prosumenter kan dra full nytta av 
fördelarna med den inre marknaden och att 
det vidtas konkreta åtgärder för att skydda 
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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.

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.

Or. it

Ändringsförslag 121
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Uppnåendet av den cirkulära 
ekonomin kräver att alla berörda aktörer 
involveras genom att agera inte bara i 
design och försäljning av varor utan 
också genom att uppmuntra till 
förändringar av affärsverksamhet genom 
innovativa affärsmodeller som motsvarar 
konsumenternas förväntningar och 
konsumtionsmönster som utvecklas mot 
användning, återanvändning och delning 
av produkter, och därigenom bidrar till att 
förlänga deras livstid och skapa 
konkurrenskraftiga, varaktiga och 
hållbara produkter. Detta program bör 
syfta till att hjälpa och stärka 
konsumenterna så att de kan göra 
hållbara val genom större åtkomst till 
information om produkters förväntade 
livstid, slitstyrka och möjlighet att 
repareras, vilket gör att konsumenterna 
kan göra val utifrån sina behov, 
förväntningar och preferenser, och 
genom ett bättre skydd när produkter 
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slutar fungera i förtid, även kallat 
planerad föråldring.

Or. en

Ändringsförslag 122
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Den ineffektiva tillämpningen i 
fall av gränsöverskridande överträdelser, 
inbegripet överträdelser i den digitala 
miljön, gör det möjligt för handlare att 
undvika tillämpningen genom att flytta 
inom unionen. Det ger också upphov till 
snedvridning av konkurrensen för 
laglydiga handlare som verkar antingen 
inom ett land eller över gränser, online 
eller offline, och skadar därmed 
konsumenterna direkt och undergräver 
konsumenternas förtroende för 
gränsöverskridande transaktioner och den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 123
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Programmet bör syfta till att öka 
konsumenternas, företagens, 
civilsamhällets och myndigheternas 
kunskap om unionens konsument- och 
säkerhetslagstiftning och att ge 
konsumenterna och deras företrädare 
egenmakt på nationell nivå och på 

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

unionsnivå, framför allt genom att stödja 
konsumentorganisationer. I detta 
avseende bör särskild hänsyn tas till 
marknadens nya behov vad gäller 
främjande av hållbar konsumtion och 
förebyggande av sårbarheter samt 
utmaningar som digitaliseringen av 
ekonomin eller framväxten av nya 
konsumtionsmönster och nya 
affärsmodeller ger upphov till. Programmet 
bör stödja relevant information om 
marknader, politiska utmaningar, nya 
frågor och beteenden samt 
offentliggörandet av unionens 
konsumentresultattavlor.

Or. sk

Ändringsförslag 124
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Programmet bör syfta till att öka 
konsumenternas, företagens, 
civilsamhällets och myndigheternas 
kunskap om unionens konsument- och 
säkerhetslagstiftning och att ge 
konsumenterna och deras företrädare 
egenmakt på nationell nivå och på 
unionsnivå, framför allt genom att stödja 
Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC), som sedan länge 
är den etablerade och erkända icke-statliga 
organisation som företräder 
konsumenternas intressen på EU-nivå, och 

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

till European Association for the Co-
ordination of Consumer Representation in 
Standardisation (Anec), som företräder 
konsumenternas intressen i 
standardiseringsfrågor. I detta avseende bör 
särskild hänsyn tas till marknadens nya 
behov vad gäller främjande av hållbar 
konsumtion med särskild uppmärksamhet 
på åtgärder för att hantera problemet med 
produkters planerade föråldrande och 
förebyggande av sårbarheter samt 
utmaningar som digitaliseringen av 
ekonomin eller framväxten av nya 
konsumtionsmönster och nya 
affärsmodeller ger upphov till. Programmet 
bör stödja relevant information om 
marknader, politiska utmaningar, nya 
frågor och beteenden samt 
offentliggörandet av unionens 
konsumentresultattavlor.

Or. en

Ändringsförslag 125
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Programmet bör syfta till att öka 
konsumenternas, företagens, 
civilsamhällets och myndigheternas 
kunskap om unionens konsument- och 
säkerhetslagstiftning och att ge 
konsumenterna och deras företrädare 
egenmakt på nationell nivå och på 
unionsnivå, framför allt genom att stödja 
Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC), som sedan länge 
är den etablerade och erkända icke-statliga 
organisation som företräder 
konsumenternas intressen på EU-nivå, och 
till European Association for the Co-

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

ordination of Consumer Representation in 
Standardisation (Anec), som företräder 
konsumenternas intressen i 
standardiseringsfrågor. I detta avseende bör 
särskild hänsyn tas till marknadens nya 
behov vad gäller främjande av hållbar 
konsumtion och förebyggande av 
sårbarheter samt utmaningar som 
digitaliseringen av ekonomin eller 
framväxten av nya konsumtionsmönster 
och nya affärsmodeller ger upphov till, 
såsom delningsekonomi och socialt 
företagande. Programmet bör stödja 
relevant och tillräcklig information om 
marknader, politiska utmaningar, nya 
frågor och beteenden samt 
offentliggörandet av unionens 
konsumentresultattavlor.

Or. it

Ändringsförslag 126
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Programmet bör syfta till att öka 
konsumenternas, företagens, 
civilsamhällets och myndigheternas 
kunskap om unionens konsument- och 
säkerhetslagstiftning och att ge 
konsumenterna och deras företrädare 
egenmakt på nationell nivå och på 
unionsnivå, framför allt genom att stödja 
Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC), som sedan länge 
är den etablerade och erkända icke-statliga 
organisation som företräder 
konsumenternas intressen på EU-nivå, och 
till European Association for the Co-
ordination of Consumer Representation in 
Standardisation (Anec), som företräder 
konsumenternas intressen i 
standardiseringsfrågor. I detta avseende bör 

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

särskild hänsyn tas till marknadens nya 
behov vad gäller främjande av hållbar 
konsumtion och förebyggande av 
sårbarheter samt utmaningar som 
digitaliseringen av ekonomin eller 
framväxten av nya konsumtionsmönster 
och nya affärsmodeller ger upphov till. 
Programmet bör stödja relevant 
information om marknader och 
kvalitetsstandarder i hela unionen, 
politiska utmaningar, nya frågor och 
beteenden samt offentliggörandet av 
unionens konsumentresultattavlor.

Or. en

Ändringsförslag 127
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 
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.

(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 
internationellt samarbete mellan de 
relevanta myndigheterna i tredjeländer och 
i unionen. Programmet bör också främja 
informationskampanjer om konsumenters 
rättigheter, i synnerhet vid förvärv av 
varor och tjänster och när bedrägeri och 
illojala konkurrensmetoder förekommer, 
och syfta till att säkerställa att alla 
konsumenter och näringsidkare har tillgång 
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till förfarandet med anslutning till 
grupptalan, samt till högkvalitativ 
tvistlösning utanför domstol och 
tvistlösning online samt information om 
möjligheter till prövning.

Or. it

Motivering

Konsumenter känner ofta inte till sina rättigheter och möjligheter att ansluta sig till en 
grupptalan eller till mekanismer för tvistlösning utanför domstol.

Ändringsförslag 128
Maria Grapini

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 
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.

(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 
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, till lägsta 
möjliga kostnad.

_________________ _________________

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 129
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(40) Kontrollen av ändamålsenligheten 
av unionens konsument- och 
marknadsföringslagstiftning som 
kommissionen genomförde i maj 2017 
avslöjade behovet av att bättre tillämpa 
bestämmelser och underlätta gottgörelse 
för konsumenter som har drabbats av 
överträdelser av konsumentlagstiftningen. 
Som en följd av detta antog kommissionen 
i april 2018 en ny giv för konsumenterna, 
bland annat för att garantera likabehandling 
av konsumenter på hela den inre 
marknaden vad gäller kvalitetsskillnader, 
förstärkt kapacitet för genomförande för 
medlemsstaterna, förbättrad 
produktsäkerhet, även genom effektiva, 
proportionella och avskräckande 
påföljder, ökat internationellt samarbete 
och nya möjligheter till prövning, framför 
allt genom grupptalan som väcks av 
godkända enheter, och för att uppdatera 
reglerna till den digitala eran genom att 
ålägga de plattformar där varor och 
tjänster säljs eller byts att bli mycket 
öppnare gentemot kunderna i fråga om ett 
antal nyckelupplysningar. Programmet 
bör syfta till att stödja konsumentpolitiken 
bland annat genom ökad medvetenhet och 
kunskap, kapacitetsuppbyggnad och utbyte 
av bästa praxis mellan 
konsumentorganisationer och 
konsumentskyddsmyndigheter, 
nätverkssamarbete och utveckling av 
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marknadsinformation, som stärker 
faktabasen om den inre marknadens 
funktion för konsumenter, it-system och 
kommunikationsverktyg.

Or. it

Ändringsförslag 130
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medborgarna drabbas särskilt hårt 
av hur marknaderna för finansiella tjänster 
fungerar. Dessa marknader utgör en central 
del av den inre marknaden och kräver en 
solid ram för reglering och tillsyn som inte 
bara säkerställer finansiell stabilitet och en 
hållbar ekonomi, utan också ger en hög 
skyddsnivå för konsumenter och andra 
slutanvändare av finansiella tjänster, 
inbegripet icke-professionella investerare, 
sparare, försäkringstagare, pensionsfonders 
medlemmar och förmånstagare, enskilda 
aktieägare, låntagare samt små och 
medelstora företag. Det är viktigt att stärka 
deras förmåga att delta i politiken som rör 
den finansiella sektorn.

(41) Medborgarna drabbas särskilt hårt 
av hur marknaderna för finansiella tjänster 
fungerar. Dessa marknader utgör en central 
del av den inre marknaden och kräver en 
solid ram för reglering och tillsyn som inte 
bara säkerställer finansiell stabilitet och en 
hållbar ekonomi med praktisk hänsyn till 
sociala, miljömässiga och 
styrningsrelaterade faktorer, utan också 
ger en hög skyddsnivå för konsumenter 
och andra slutanvändare av finansiella 
tjänster, inbegripet icke-professionella 
investerare, sparare, försäkringstagare, 
pensionsfonders medlemmar och 
förmånstagare, enskilda aktieägare, 
låntagare samt små och medelstora företag. 
Det är viktigt att stärka deras förmåga att 
delta i politiken som rör den finansiella 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 131
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medborgarna drabbas särskilt hårt 
av hur marknaderna för finansiella tjänster 
fungerar. Dessa marknader utgör en central 
del av den inre marknaden och kräver en 
solid ram för reglering och tillsyn som inte 
bara säkerställer finansiell stabilitet och en 
hållbar ekonomi, utan också ger en hög 
skyddsnivå för konsumenter och andra 
slutanvändare av finansiella tjänster, 
inbegripet icke-professionella investerare, 
sparare, försäkringstagare, pensionsfonders 
medlemmar och förmånstagare, enskilda 
aktieägare, låntagare samt små och 
medelstora företag. Det är viktigt att stärka 
deras förmåga att delta i politiken som rör 
den finansiella sektorn.

(41) Medborgarna drabbas särskilt hårt 
av hur marknaderna för finansiella tjänster 
fungerar. Dessa marknader utgör en central 
del av den inre marknaden och kräver en 
solid ram för reglering och tillsyn som inte 
bara säkerställer finansiell stabilitet och en 
hållbar ekonomi, utan också ger en hög 
skyddsnivå för konsumenter och andra 
slutanvändare av finansiella tjänster, 
inbegripet icke-professionella investerare, 
sparare, försäkringstagare, pensionsfonders 
medlemmar och förmånstagare, enskilda 
aktieägare, låntagare samt små och 
medelstora företag. Det är viktigt att stärka 
deras förmåga att delta i politiken som rör 
den finansiella sektorn och att förstå hur 
den utvecklas.

Or. it

Ändringsförslag 132
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

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 skyddsnivå avseende hälsa i 
alla led i livsmedelskedjan är nödvändig 
för att den inre marknaden ska fungera 
effektivt och felfritt. 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. Det är av yttersta vikt att förhindra 
gränsöverskridande hälsokriser och 
livsmedelskriser. Programmet bör därför 
stödja konkreta åtgärder, till exempel att 
inrätta beredskapsåtgärder för 
krissituationer och oförutsebara 
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händelser som påverkar djurs och växters 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 133
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 45

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 hälsonivå hos människor 
och djur samt en hög skyddsnivå för växter 
i alla led i livsmedelskedjan, att garantera
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.

Or. en

Ändringsförslag 134
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 45

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 

(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 
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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.

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. För att undvika överlappning 
med relaterade EU-program och EU-
åtgärder, och med tanke på det faktum att 
djurens välbefinnande, bekämpning av 
matavfall och hållbar användning av 
bekämpningsmedel utgör en del av den 
gemensamma jordbrukspolitikens nya 
mål, omfattas de inte av denna 
förordning.

Or. sk

Motivering

Viď napríklad recitál 17, 21, článok 6 ods. 1 písm. i) (Špecifické ciele), článok 28 ods. 5 písm. 
b) návrhu Komisie COM(2018) 392 final Nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce 
sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

Ändringsförslag 135
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 45

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 

(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 
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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.

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, den dubbla produktkvaliteten 
hanteras i hela unionen samt skapandet av 
arbetstillfällen främjas.

Or. en

Ändringsförslag 136
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 45

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 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 och 
produktkvaliteten hos den europeiska 
livsmedels- och foderindustrin, jämte dess 
produkters hälsosamhet, ökar samt 
skapandet av arbetstillfällen främjas.

Or. it
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Ändringsförslag 137
Igor Šoltes

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 
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.

(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 
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. När nödsituationer på områdena 
mänsklig hälsa, djurhälsa och växtskydd 
inom livsmedelskedjan kan spåras till 
särskild praxis på unionsnivå bör 
åtgärder vidtas för att ändra denna praxis.
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 
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stödja växternas hälsostatus i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 138
Richard Sulík

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 
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 

(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 
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 
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hälsostatus i unionen. hälsostatus i unionen.

_________________ _________________

61 [att lägga till] 61 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. sk

Ändringsförslag 139
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

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 
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 

(47) Med tanke på den allt mer 
globaliserade livsmedelskedjan är den 
offentliga kontroll som medlemsstaterna 
genomför ett betydelsefullt verktyg för att 
kontrollera och övervaka att relevanta 
unionskrav genomförs, uppfylls och 
tillämpas, särskilt när det gäller 
importerade livsmedelsprodukter. Att de 
offentliga kontrollsystemen är effektiva 
och ändamålsenliga är avgörande för att 
upprätthålla en hög skyddsnivå för 
människor, djur och växter i 
livsmedelskedjan samt konsumenternas 
förtroende, 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 



AM\1168945SV.docx 87/160 PE629.777v02-00

SV

kunskap om unionsrätten, bör unionen 
kunna bidra till deras utbildning och 
relevanta utbytesprogram som anordnas av 
de behöriga myndigheterna.

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.

Or. en

Ändringsförslag 140
Igor Šoltes

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 
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.

(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 
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 där 
efterlevnad av unionsrätten vad gäller 
människors, djurs och växters hälsa och 
säkerhet fortfarande är bristfällig, såsom 
vid transport av levande djur. 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 
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relevanta utbytesprogram som anordnas av 
de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 141
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 
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.

(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 
livsmedelskedjan, samtidigt som en hög 
nivå i fråga om miljöskydd och djurskydd 
säkerställs, även före industriprocesserna, 
genom att övervaka och minimera 
effekterna av miljöriskfaktorer på 
människors och djurs hälsa och på 
livsmedelskedjan. 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.

Or. it
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Motivering

Det är lämpligt att hålla kontroll på nivåerna av miljöriskfaktorer, som WHO definierar som 
fysiska, biologiska och kemiska faktorer som påverkar livsmedelskedjan och djurs och 
människors hälsa.

Ändringsförslag 142
Richard Sulík

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 
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.

(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 
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. Dessa 
kontrollåtgärder bör helst finansieras 
från medlemsstaternas budget.

Or. sk
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Ändringsförslag 143
Igor Šoltes

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) Vikten av att bekämpa 
klimatförändringar i överensstämmelse 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling bör 
avspeglas i nästa fleråriga budgetram, 
och därför bör detta program bidra till att 
rationalisera klimatinsatser och till att 
uppnå det övergripande målet att 50 % av 
utgifterna i unionens budget ska stödja 
klimatmålen, för att uppnå ett 
koldioxidfritt samhälle senast 2050. De 
berörda åtgärderna kommer att identifieras
under programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 144
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 
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 

(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 
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 
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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.

grannländer och länder som ansökt om 
medlemskap i unionen eller som är 
kandidater eller anslutande länder, 
förutsatt att de respekterar de principer 
och värden som framgår av 
unionsfördragen. På statistikområdet bör 
programmet dessutom vara öppet för 
Schweiz i enlighet med avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska 
edsförbundet om samarbete på 
statistikområdet64.

Or. it

Ändringsförslag 145
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 146
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Programmet bör främja 
synergieffekter och förhindra 
överlappning med relaterade 
unionsprogram och unionsåtgärder.
Åtgärderna i detta program bör komplettera 
åtgärderna i Tull- och Fiscalisprogrammen 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) [...]67 och 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) [...]68 som också har som 
mål att stödja och förbättra den inre 
marknadens funktion.

(64) Åtgärderna i detta program bör 
komplettera åtgärderna i Tull- och 
Fiscalisprogrammen som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) [...]67 och genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) [...]68 som 
också har som mål att stödja och förbättra 
den inre marknadens funktion.

_________________ _________________

67 COM(2018) 442 slutlig. 67 COM(2018) 442 slutlig.

68 COM(2018) 443 slutlig. 68 COM(2018) 443 slutlig.

Or. sk

Motivering

Den del som utgår flyttas till skäl 5 där det verkar mer lämpligt eftersom skäl 64 gäller två 
särskilda program i synnerhet, och att eliminera dubbelfinansiering för identiska mål bör 
vara den allmänna principen för hela programmet.

Ändringsförslag 147
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Slutligen bör åtgärder inom 
livsmedelskedjan, såsom veterinära och 
fytosanitära åtgärder vid djurhälso- och 
växtskyddskriser, kompletteras med 

(70) Slutligen bör åtgärder inom 
livsmedelskedjan, såsom veterinära och 
fytosanitära åtgärder vid djurhälso- och 
växtskyddskriser, kompletteras med 
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marknadsinterventioner enligt program 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) [...]78.

marknadsinterventioner enligt program 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) [...]78, samt med 
åtgärder som syftar till att övervaka och 
bekämpa nivån hos miljöriskfaktorer.

Or. it

Ändringsförslag 148
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Kommissionen bör tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
på antagande av arbetsprogram som 
genomför åtgärder som bidrar till en hög 
hälsonivå hos människor och djur samt en 
god växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201179.

(72) Kommissionen bör tilldelas 
genomförandebefogenheter med avseende 
på fastställande av kriterier för ett ”EU-
mervärdestest”, bedömande av 
effektiviteten av de medel som spenderats, 
och antagande av arbetsprogram som 
genomför åtgärder som bidrar till en hög 
hälsonivå hos människor och djur samt en 
god växtskyddsstatus i alla led i 
livsmedelskedjan. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201179.

_________________ _________________

79 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

79 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. sk

Ändringsförslag 149
Richard Sulík

Förslag till förordning
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Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av de särskilda 
målen för åtgärderna och åstadkommer 
resultat, med beaktande av framför allt
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
omfatta beaktande av användning av 
enhetsbelopp, schablonsatser och 
enhetskostnader, samt finansiering som 
inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 
som avses i artikel 125.1 i 
budgetförordningen.

(73) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas på grundval av hur 
väl de bidrar till åtgärdernas särskilda mål 
och uppnår resultat, med beaktande av 
framför allt kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan, mervärdet för 
unionen och den förväntade risken för 
bristande efterlevnad. Detta bör omfatta 
beaktande av användning av enhetsbelopp, 
schablonsatser och enhetskostnader, samt 
finansiering som inte är kopplad till 
kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 
125.1 i budgetförordningen.

Or. sk

Ändringsförslag 150
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) För att säkerställa regelbunden 
övervakning och rapportering bör en 
lämplig ram för övervakning av 
programmets åtgärder och resultat införas 
från första början. Övervakningen och 
rapporteringen bör basera sig på 
indikatorer som mäter effekterna av 
åtgärderna inom programmet enligt 
förbestämda utgångsvärden.

(74) För att säkerställa regelbunden 
övervakning och rapportering bör en 
lämplig ram för övervakning av 
programmets åtgärder och resultat införas 
från första början. Övervakningen och 
rapporteringen bör basera sig på 
indikatorer som mäter effekterna av 
åtgärderna inom programmet enligt 
förbestämda utgångsvärden. En årlig 
rapport om dess genomförande bör 
utarbetas om de framsteg som gjorts och 
de insatser som planeras och presenteras 
för Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) För att säkerställa regelbunden 
övervakning och rapportering bör en 
lämplig ram för övervakning av 
programmets åtgärder och resultat införas 
från första början. Övervakningen och 
rapporteringen bör basera sig på 
indikatorer som mäter effekterna av 
åtgärderna inom programmet enligt 
förbestämda utgångsvärden.

(74) För att säkerställa regelbunden 
övervakning och rapportering bör en 
lämplig ram för övervakning av 
programmets åtgärder och resultat införas 
från första början, också med hjälp av 
kommittéer som sysslar med de enskilda 
arbetsprogrammen. Övervakningen och 
rapporteringen bör basera sig på 
indikatorer som mäter effekterna av 
åtgärderna inom programmet enligt 
förbestämda utgångsvärden.

Or. it

Ändringsförslag 152
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) För att komplettera vissa ej 
nödvändiga delar av denna förordning 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på antagandet av arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 153
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan
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Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201385, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9586, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9687 och rådets förordning (EU) 
2017/193988, ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I enlighet med 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten utreda och lagföra 
bedrägeri och andra brott som påverkar 
unionens ekonomiska intressen i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/137189. I enlighet med 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som mottar medel från unionen 
samarbeta till fullo för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, bevilja 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten de rättigheter och den 
tillgång som krävs och säkerställa att tredje 
parter som är involverade i förvaltningen 
av medel från unionen beviljar likvärdiga 
rättigheter.

(79) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201385, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9586, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9687 och rådets förordning (EU) 
2017/193988, ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I enlighet med 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller och inspektioner på 
plats, i syfte att fastställa om det har 
förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten för deltagande 
medlemsstater utreda och lagföra bedrägeri 
och andra brott som påverkar unionens 
ekonomiska intressen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137189. I enlighet med 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som mottar medel från unionen 
samarbeta till fullo för att skydda unionens 
ekonomiska intressen, bevilja 
kommissionen, Olaf, i relevanta fall,
Europeiska åklagarmyndigheten och 
Europeiska revisionsrätten de rättigheter 
och den tillgång som krävs och säkerställa 
att tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 154
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
uppställning och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar. Regler som antas på 
grundval av artikel 322 i EUF-fördraget 
gäller även skyddet av unionens budget 
vid generella brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, 
eftersom respekten för rättsstatsprincipen 
är en förutsättning för en sund ekonomisk 
förvaltning och en verkningsfull 
unionsfinansiering.

(80) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
bestämmer särskilt förfarandet för 
uppställning och genomförande av 
budgeten genom bidrag, upphandling, 
priser och indirekt genomförande samt 
föreskriver kontroller av finansiella 
aktörers ansvar.

Or. ro

Ändringsförslag 155
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81) Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67990 regleras 
behandlingen av personuppgifter i 

(81) Genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67990 regleras 
behandlingen av personuppgifter i 
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medlemsstaterna enligt denna förordning, 
under tillsyn av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter. Genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/200191

regleras kommissionens behandling av 
personuppgifter enligt denna förordning, 
under tillsyn av Europeiska 
datatillsynsmannen. Utbyte eller överföring 
av uppgifter mellan de behöriga 
myndigheterna bör ske i enlighet med 
reglerna om överföring av personuppgifter 
i förordning (EU) 2016/679, och 
kommissionens utbyte och överföring av 
personuppgifter bör ske i enlighet med 
reglerna om överföring av personuppgifter 
i förordning (EG) nr 45/2001.

medlemsstaterna enligt denna förordning, 
under tillsyn av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter. Genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/200191

regleras kommissionens behandling av 
personuppgifter enligt denna förordning, 
under tillsyn av Europeiska 
datatillsynsmannen. Utbyte eller överföring 
av uppgifter mellan de behöriga 
myndigheterna bör ske i enlighet med 
reglerna om överföring av personuppgifter 
i förordning (EU) 2016/679 och i 
förordning XXX [förordning om 
privatlivet och elektronisk 
kommunikation], och kommissionens 
utbyte och överföring av personuppgifter 
bör ske i enlighet med reglerna om 
överföring av personuppgifter i förordning 
(EG) nr 45/2001.

Or. it

Motivering

GDPR behandlar enbart personuppgifter och täcker inte tillräckligt övriga slag av data, till 
exempel metadata, flödesdata och data lagrade i appar, för vilka hänsyn också bör tas till 
överensstämmelsen med den förordning om integritetspolicy enligt kommissionens förslag 
2017/0003(COD) som för närvarande diskuteras.

Ändringsförslag 156
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Programmet bör även användas till 
att säkerställa större synlighet och 
enhetlighet på unionens inre marknad, 
företagens, inbegripet de små och 
medelstora företagens, konkurrenskraft och 
europeiska statistikåtgärder som gynnar 
europeiska invånare, företag och 
förvaltningar.

(83) Programmet bör även användas till 
att säkerställa större synlighet och 
enhetlighet på unionens inre marknad, 
företagens, inbegripet de små och 
medelstora företagens, konkurrenskraft och 
hållbarhet och europeiska statistikåtgärder 
som gynnar europeiska invånare, företag 
och förvaltningar.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) En friktionsfri övergång bör 
säkerställas mellan programmen på 
området för konkurrenskraft för företag, 
inklusive små och medelstora företag, 
konsumentskydd, konsumenter och 
slutanvändare av finansiella tjänster, politik 
på området för finansiella tjänster, 
livsmedelskedjan och europeisk statistik 
som inrättades genom förordning (EU) nr 
1287/2013, förordning (EU) nr 254/2014, 
förordning (EU) 2017/826, förordning 
(EU) nr 258/2014, förordning (EU) nr 
652/2014, förordning (EU) nr 99/2013 och 
detta program, framför allt vad gäller 
fortsatta fleråriga åtgärder och 
utvärderingen av framstegen med tidigare 
program.

(85) En friktionsfri övergång bör 
säkerställas mellan programmen på 
området för konkurrenskraft och 
hållbarhet för företag, inklusive små och 
medelstora företag, konsumentskydd, 
konsumenter och slutanvändare av 
finansiella tjänster, politik på området för 
finansiella tjänster, livsmedelskedjan och 
europeisk statistik som inrättades genom 
förordning (EU) nr 1287/2013, förordning 
(EU) nr 254/2014, förordning (EU) 
2017/826, förordning (EU) nr 258/2014, 
förordning (EU) nr 652/2014, förordning 
(EU) nr 99/2013 och detta program, 
framför allt vad gäller fortsatta fleråriga 
åtgärder och utvärderingen av framstegen 
med tidigare program.

Or. en

Ändringsförslag 158
Richard Sulík

Förslag till förordning
Skäl 85a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85a) De preliminära och slutliga 
utvärderingsrapporterna av programmet 
kommer särskilt att innehålla detaljerad 
och rättvisande information om 
uppfyllelsen av målen och av de särskilda 
målen, stödberättigande åtgärder och 
indikatorer i programmet och 
uppfyllandet av kriterierna för projektens 
mervärde för unionen, samt uppgifter om 
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synergieffekter med andra unionsprogram 
och unionsinsatser, kombinerad 
finansieringsverksamhet och svårigheter 
vid genomförandet av programmet. 
Samtidigt kommer kommissionen att 
utarbeta och offentliggöra en databas 
över alla projekt som finansierats eller 
samfinansierats från programmet, som 
innehåller fritt framtagbara uppgifter som 
indikerar mottagaren av medlen, den 
medlemsstat eller annat land som 
mottagaren kommer ifrån, de belopp som 
faktiskt beviljatstill mottagaren från 
programmet, och en kort beskrivning av 
projektet.

Or. sk

Ändringsförslag 159
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och
konkurrenskraften för företag, inklusive 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, samt finansieringsramen för 
utveckling, framställning och spridning av 
europeisk statistik i den mening som avses 
i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 
(nedan kallat programmet).

Genom denna förordning fastställs 
programmet för att fördjupa den inre 
marknaden och förbättra hur den 
fungerar, på områdena fri rörlighet för 
varor, tjänster, kapital och personer, 
konsumentskydd, marknadskontroll, 
livsmedelskedjan och konkurrenskraften 
för företag, inklusive mikroföretag samt 
små och medelstora företag, samt 
finansieringsramen för utveckling, 
framställning och spridning av europeisk 
statistik i den mening som avses i artikel 
13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan 
kallat programmet).

Or. en

Ändringsförslag 160
Richard Sulík
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och 
konkurrenskraften för företag, inklusive
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, samt finansieringsramen för 
utveckling, framställning och spridning av 
europeisk statistik i den mening som avses 
i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 
(nedan kallat programmet).

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion, förbättring och 
effektivisering av tillämpningen av 
unionslagstiftningen och främjande av 
standardisering, konsumentskydd och 
konkurrenskraften för företag, med 
särskild uppmärksamhet ägnad åt 
mikroföretag, små och medelstora företag 
samt finansieringsramen för utveckling, 
framställning och spridning av europeisk 
statistik i den mening som avses i artikel 
13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan 
kallat programmet).

Or. sk

Ändringsförslag 161
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och
konkurrenskraften för företag, inklusive
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, samt finansieringsramen för 
utveckling, framställning och spridning av 
europeisk statistik i den mening som avses 
i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 
(nedan kallat programmet).

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion, konkurrenskraften
och hållbarheten för företag, med särskild 
uppmärksamhet ägnad åt mikroföretag 
samt små och medelstora företag, samt 
finansieringsramen för utveckling, 
framställning och spridning av europeisk 
statistik i den mening som avses i artikel 
13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan 
kallat programmet)

Or. en
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Ändringsförslag 162
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och 
konkurrenskraften för företag, inklusive
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, samt finansieringsramen för 
utveckling, framställning och spridning av 
europeisk statistik i den mening som avses 
i artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 
(nedan kallat programmet).

Genom denna förordning fastställs 
programmet för förbättring av den inre 
marknadens funktion och 
konkurrenskraften för företag, särskilt
mikroföretag samt små och medelstora 
företag, inbegripet de inom turistsektorn,
samt finansieringsramen för utveckling, 
framställning och spridning av europeisk 
statistik i den mening som avses i artikel 
13 i förordning (EG) nr 223/2009 (nedan 
kallat programmet).

Or. it

Motivering

Programmet inbegriper finansiering för den inre marknaden, konkurrenskraften och de små 
och medelstora företagen, men omfattar inte uttryckligen företag inom turistsektorn, som 
saknar en särskild budgetpost.

Ändringsförslag 163
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. rättslig enhet: en fysisk person eller 
en juridisk person som inrättats och erkänts 
som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt 
eller internationell rätt, som har ställning 
som juridisk person och som för egen 
räkning kan utöva rättigheter och ha 
skyldigheter, eller en enhet som inte är en 
juridisk person, i enlighet med artikel 
197.2 c i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) (nedan kallad 

3. rättslig enhet: en fysisk person eller 
en juridisk person som inrättats och erkänts 
som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt 
eller internationell rätt, som har ställning 
som juridisk person och som för egen 
räkning kan utöva rättigheter och ha 
skyldigheter, eller en enhet som inte är en 
juridisk person, i enlighet med artikel 
197.2 c i Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 2018/1046 (EU, Euratom) 
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budgetförordningen). (nedan kallad budgetförordningen).

Or. sk

Ändringsförslag 164
Richard Sulík

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 med betoning på den faktiska 
efterfrågan, särskilt genom att 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, förbättring och 
effektivisering av processen för ömsesidigt 
erkännande av yrkeskvalifikationer, 
undanröjande av hinder som återstår för 
att tillhandahålla gränsöverskridande 
tjänster och rörlighet i arbetslivet, 
minskning och förebyggande av 
nationella hinder för tillträde till 
marknaden, standardisering, genom 
säkerställande av en enhetlig och hög 
nivå på konsumentskyddet, ökning av 
medvetenheten om unionsrätten för den 
inre marknaden, och genom främjande av 
människors hälsa, djurs hälsa, djurskyddet 
och växtskyddet; stärka samarbetet mellan 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
och mellan medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
decentraliserade byråerna.

Or. sk

Ändringsförslag 165
Igor Šoltes
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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 genom en förstärkning av dess 
rättsliga sociala och miljömässiga ram i 
linje med EU:s långsiktiga klimatmål mot 
en cirkulär och koldioxidfri ekonomi, 
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 ökad medvetenhet om EU:s inre 
marknad och konsumentskyddsregler, 
säkerställande av att unionsrätten efterlevs, 
underlättande av marknadstillträdet och 
förbättrad tillgång till finansiering, 
standardisering och främjande av 
människors hälsa, djurs hälsa, åtgärder för 
att garantera djurskyddet och växtskyddet; 
stärka samarbetet mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och de decentraliserade 
byråerna.

Or. en

Ändringsförslag 166
Inese Vaidere

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 

(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 ett korrekt genomförande 
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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.

och 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, och stärka 
marknadskontrollmyndigheternas 
kapacitet för att möjliggöra tillämpning av 
unionslagstiftningen, särskilt i mindre 
eller ekonomiskt svagare länder.

Or. en

Ändringsförslag 167
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 168
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 och standardisering, 
genom säkerställande av en enhetlig och 
hög nivå på konsumentskyddet, inbegripet 
åtgärder för att öka medvetenheten om 
unionsrätten om den inre marknaden, och 
genom främjande av människors hälsa, 
djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet;

(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, främjande av lika 
villkor med hjälp av rättvis konkurrens 
mellan företag, 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.

Or. it

Motivering

Skydd för små och medelstora företag åstadkoms också genom att lika villkor skapas för dem 
som för företag med en dominerande ställning på marknaden.

Ändringsförslag 169
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 

(a) Förbättra den inre marknadens 
funktion, särskilt när det gäller att skydda 
och stärka medborgarnas, konsumenternas 
och företagens ställning, särskilt 
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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.

mikroföretag samt små och medelstora 
företag (nedan kallade små och medelstora 
företag) och deras anställda, 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.

Or. en

Ändringsförslag 170
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillhandahålla högkvalitativ, 
jämförbar och tillförlitlig europeisk 
statistik som ligger till grund för 
utformningen, övervakningen och 
utvärderingen av all unionspolitik och 
hjälper beslutsfattare, företag, akademiska 
institutioner, medborgare och media att 
fatta välgrundade beslut och delta aktivt i 
den demokratiska processen.

(b) Tillhandahålla högkvalitativ, 
jämförbar och tillförlitlig EU-statistik som 
ligger till grund för utformningen, 
övervakningen och utvärderingen av all 
unionspolitik och hjälper beslutsfattare, 
företag, akademiska institutioner, 
medborgare och media att fatta snabba och
välgrundade beslut och delta aktivt i den 
demokratiska processen.

Or. it

Ändringsförslag 171
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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, även via digitala 
transformationer, genom att
i) underlätta förebyggande och 
undanröjande av hinder, förebygga orättvis 
behandling av aktörer/konsumenter på 
marknaden, stödja utvecklingen, 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,
ii) stödja effektiv marknadsövervakning 
och produktsäkerhet i unionen och, 
genomföra och efterleva unionsrätten på 
området för den inre marknaden för varor 
och tjänster.

Or. ro

Ändringsförslag 172
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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, underlätta förebyggande och 
undanröjande av hinder, tillhandahålla 
tillförlitliga och omfattande uppgifter som 
ligger till grund för utvecklingen av 
unionsrätten på områdena för den inre 
marknaden för varor och tjänster samt dess 
genomförande och efterlevnad, 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.
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Or. sk

Ändringsförslag 173
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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

Or. en

Ändringsförslag 174
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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 

(a) Göra den inre marknaden mer 
effektiv, underlätta förebyggande av 
situationer av bristande jämlikhet på 
marknaden, som skapar orättvisor mellan 
företag och skadar konkurrensen, främja 
undanröjande av hinder, stödja 
utvecklingen, genomförandet och 
efterlevnaden av unionsrätten på områdena 
för den inre marknaden för varor och 
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ansvar utanför avtalsförhållanden, 
bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet 
för kapital, finansiella tjänster och 
konkurrens, inbegripet utveckling av 
verktyg för förvaltning.

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, främja 
marknadsövervakning genom att införa 
specifika bestämmelser om produkters 
spårbarhet, så att man kan identifiera det 
land där de har tillverkats och bidra till 
kampen mot bedrägerier.

Or. it

Motivering

Lika villkor för företag och specifika bestämmelser om produkternas spårbarhet är av 
grundläggande vikt för att förebygga bedrägerier och säkerställa att den inre marknaden 
fungerar korrekt.

Ändringsförslag 175
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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 och lokala hållbara 
värdekedjor, underlätta förebyggande och 
undanröjande av hinder, stödja 
utvecklingen, genomförandet och 
efterlevnaden av unionsrätten, inklusive 
sociala och miljömässiga standarder, 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.
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Or. en

Ändringsförslag 176
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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

Or. en

Ändringsförslag 177
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

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, 

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

ansvar utanför avtalsförhållanden, 
bekämpning av penningtvätt, fri rörlighet 
för kapital, finansiella tjänster och 
konkurrens, inbegripet utveckling av 
verktyg för förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 178
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Stärka företagens konkurrenskraft, 
med särskild tonvikt på små och 
medelstora företag, och uppnå 
additionalitet i hela unionen genom 
åtgärder, såsom
i) tillhandahållande av olika former 
av stöd till små och medelstora företag, 
tillträde till marknader, inbegripet
turistsektorn,
ii) främjande av inträde på 
marknader genom internationalisering av 
små och medelstora företag,
iii) främjande av ett gynnsamt 
företagsklimat för små och medelstora 
företag,
iv) stöd till sektorers konkurrenskraft,
v) främjande av modernisering av 
industrin,
vi) stöd till utvecklingen av 
industriella värdekedjor,
vii) främjande av företagandet.

Or. ro

Ändringsförslag 179
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Programmet inbegriper finansiering för den inre marknaden, konkurrenskraften och de små 
och medelstora företagen, men omfattar inte uttryckligen företag inom turistsektorn, som
saknar en särskild budgetpost.

Ändringsförslag 180
Jasenko Selimovic

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 181
Maria Grapini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 182
Igor Šoltes

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 samt stärka 
deras inflytande; säkerställa en hög nivå av 
konsumentskydd på både online- och 
offlinemarknader i linje med den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen, främja
hållbar konsumtion genom bättre 
information till konsumenterna om 
specifika egenskaper hos och 
miljökonsekvenser av varor och tjänster 
samt bättre produktsäkerhet, särskilt 
genom att stödja behöriga 
tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder; säkerställa att alla 
konsumenter har tillgång till effektiva 
mekanismer för rättslig prövning; 
tillhandahålla tillräcklig information om 
marknader och konsumenter,

Or. en

Ändringsförslag 183
Jasenko Selimovic
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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 samt stärka 
deras inflytande; säkerställa en hög och 
enhetlig nivå av konsumentskydd för att 
förbättra rättvisan, öppenheten och 
förtroendet för den inre marknaden, 
hållbar konsumtion och produktsäkerhet, 
särskilt genom att stödja behöriga 
tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder, särskilt när det gäller 
gemensamma samarbetsåtgärder för 
marknadskontroll; möta utmaningarna 
för konsumentskyddet till följd av 
digitaliseringen på ett bättre sätt och 
säkerställa att alla konsumenter har tillgång 
till rättslig prövning; tillhandahålla 
tillräcklig information om marknader och 
konsumenter,

Or. en

Ändringsförslag 184
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

i) bistå och upplysa konsumenter, 
företag och civilsamhället samt stärka 
deras inflytande; säkerställa en hög nivå av 
konsumentskydd, särskilt för mer sårbara 
konsumenter, hållbar konsumtion och 
säkra och hälsosamma produkter, särskilt 
genom att stödja behöriga 
tillsynsmyndigheter, 
konsumentorganisationer och 
samarbetsåtgärder, antingen mellan 
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information om marknader och 
konsumenter,

medlemsstater eller med tredjeländer för 
att kunna bekämpa bedrägerier 
effektivare, särskilt inom e-
handelssektorn, genom att införa 
specifika bestämmelser om produkters 
spårbarhet, så att man kan identifiera 
deras ursprungsland och öka 
konsumenternas förtroende vid digitala 
transaktioner; samt även säkerställa att 
alla konsumenter har tillgång till rättslig 
prövning; tillhandahålla tillräcklig 
information om marknader och 
konsumenter,

Or. it

Motivering

Bedrägerierna inom e-handeln är en av de viktigaste avskräckande faktorerna för en ökning 
av konsumenternas inköp. Specifika bestämmelser om spårbarhet är av grundläggande vikt 
för att bemästra problemet.

Ändringsförslag 185
Inese Vaidere

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 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, säkerställa att alla 
konsumenter har tillgång till relevant 
information om kvalitetsstandarderna och 
hantera den dubbla produktkvaliteten i 
hela unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 186
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) stärka delaktigheten för 
konsumenter, andra slutanvändare av 
finansiella tjänster och civilsamhället i 
politiken på området finansiella tjänster; 
främja en bättre förståelse för 
finanssektorn.

ii) stärka delaktigheten för 
konsumenter, andra slutanvändare av 
finansiella tjänster och civilsamhället i 
politiken på området finansiella tjänster; 
främja en bättre förståelse för och ett 
säkert utnyttjande av möjligheterna hos
finanssektorn.;

Or. it

Ändringsförslag 187
Richard Sulík

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 
livsmedelskonsumtion.

Or. sk

Ändringsförslag 188
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan
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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 den högsta hälsonivån
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.

Or. en

Ändringsförslag 189
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

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, 
även genom beredskapsåtgärder i 
händelse av storskaliga krissituationer 
och oförutsebara händelser som påverkar 
djurs eller växters hälsa, samt bidra till 
förbättrat djurskydd och hållbar 
livsmedelsproduktion och 
livsmedelskonsumtion.

Or. en

Ändringsförslag 190
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, också med hjälp av 
övervakning och bekämpning av 
miljöriskfaktorer.

Or. it

Ändringsförslag 191
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

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 6 563 000 
000 EUR i löpande priser.

Or. en

Motivering

Här föreslås att finansieringsramen ska ändras i enlighet med Europaparlamentets 
resolutioner av den 14 mars och 30 maj 2018 om nästa fleråriga budgetram, på grundval av 
en preliminär teknisk uppdelning per program som skulle kunna justeras ytterligare med 
beaktande av parlamentets övergripande ståndpunkt enligt dessa resolutioner och den 
övergripande BNI-nivån på 1,3 % för EU-27.
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Ändringsförslag 192
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 1 000 000 000 EUR för det mål 
som anges i artikel 3.2 b.

(a) 3 122 000 000 EUR för det mål 
som anges i artikel 3.2 b.

Or. en

Motivering

En betydande ökning av budgetposten som hör samman med målet för små och medelstora 
företag i programmet för den inre marknaden föreslås, för att matcha parlamentets krav på 
fördubbling av Cosmeprogrammet.

Ändringsförslag 193
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 188 000 000 EUR för det mål som 
anges i artikel 3.2 d i.

(b) 198 000 000 EUR för det mål som 
anges i artikel 3.2 d.

Or. en

Motivering

En ökning av budgetposten som hör samman med konsumentmålet i programmet för den inre 
marknaden föreslås, för att inkludera de ekonomiska resurser som är avsedda för att 
förbättra konsumenters och andra slutanvändares involvering i unionens politik för 
ekonomiska tjänster.

Ändringsförslag 194
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) 394 590 000 EUR för det mål som 
anges i artikel 3.2 a i.

Or. en

Motivering

En ny budgetpost som rör målet för den inre marknaden i programmet för den inre 
marknaden läggs till.

Ändringsförslag 195
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) 220 510 000 EUR för det mål som 
anges i artikel 3.2 c.

Or. en

Motivering

En ny budgetpost som rör standardiseringsmålet i programmet för den inre marknaden läggs 
till.

Ändringsförslag 196
Maria Grapini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. 500 000 000 euro för det mål som 
anges i artikel 3.2 a ii.
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Or. ro

Ändringsförslag 197
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det belopp som anges i punkt 1 får, 
när det är nödvändigt och motiverat,
användas för administrativt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av programmet, 
särskilt avseende förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering samt användning av it-nätverk 
som fokuserar på informationsbearbetning 
och informationsutbyte samt användning 
och utveckling av centrala it-verktyg, i den 
mån dessa aktiviteter krävs för att uppnå 
målen i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 198
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras
till programmet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Om möjligt ska dessa resurser användas till 
förmån för den berörda medlemsstaten.

6. Medel anslagna till en medlemsstat
inom ramen för delad förvaltning överförs
på dess begäran till programmet. 
Kommissionen ska förvalta dessa medel 
direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 
budgetförordningen eller indirekt i enlighet 
med led c i den artikeln. Om möjligt ska 
dessa resurser användas till förmån för den 
berörda medlemsstaten.

Or. sk
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Ändringsförslag 199
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till programmet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Om möjligt ska dessa resurser användas till 
förmån för den berörda medlemsstaten.

6. Medel anslagna till 
medlemsstaterna inom ramen för delad 
förvaltning får på deras begäran överföras 
till programmet. Kommissionen ska 
förvalta dessa medel direkt i enlighet med 
artikel 62.1 a i budgetförordningen eller 
indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 
Dessa resurser ska användas till förmån för 
den berörda medlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 200
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Programmet ska vara öppet för de 
länder som avses i leden b, c och d, under 
förutsättning att de respekterar de 
principer och rättigheter som stadgas i 
EU-fördragen och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. it

Ändringsförslag 201
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Richard Sulík

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 och lätt 
tillämpliga förutsättningar 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 och 
innovativa lösningar, främjande av god 
praxis, utbyte och spridande av expertis 
och kunskap samt anordnande av 
utbildningar.

Or. sk

Ändringsförslag 202
Inese Vaidere

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, medborgare och 
konsumenter, civilsamhället och 
myndigheter, genom transparenta 
informationsutbyten, stöd för samråd och 
efterlevnad av anmälningsskyldigheten 
för medlemsstater, 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 203
Jasenko Selimovic

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, medborgare och 
konsumenter, civilsamhället och 
myndigheter, genom transparent 
information och kampanjer för att öka 
medvetenheten, särskilt när det gäller 
tillämpliga EU-regler, rättigheter för 
konsumenter och företag, utbyte av bästa 
praxis, främjande av god praxis, utbyte och 
spridande av expertis och kunskap samt 
anordnande av utbildningar.

Or. en

Ändringsförslag 204
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, medborgare, 
konsumenter och prosumenter, 
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
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Ändringsförslag 205
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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, anställda, 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

Ändringsförslag 206
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Inrättande av lämpliga initiativ för 
att underlätta tillträdet till marknaden för 
nya aktörer, och åtgärder som syftar till 
att undanröja kvarvarande hinder för 
tillhandahållande av gränsöverskridande 
tjänster och rörlighet i arbetslivet.

Or. sk

Ändringsförslag 207
Richard Sulík

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Främjande av ett effektivt, öppet 
och förutsägbart system för ömsesidigt 
erkännande av yrkeskvalifikationer för 
tillträde till ett reglerade yrken och 
utövandet av reglerade yrken.

Or. sk

Ändringsförslag 208
Richard Sulík

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, 
slutanvändare, civilsamhället,
företagsrepresentanter från unionen, och 
branschorganisationer som samlar 
representanter för reglerade yrken, 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. sk

Ändringsförslag 209
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 

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

företräder små och medelstora företag,
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 210
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kapacitetsuppbyggnad, 
underlättande och samordning av 
gemensamma åtgärder mellan 
medlemsstater, mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter samt mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och kommissionen, de decentraliserade 
byråerna och tredjeländers myndigheter.

(c) Kapacitetsuppbyggnad, 
underlättande och samordning av 
gemensamma åtgärder mellan 
medlemsstater, mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter samt mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och kommissionen, de decentraliserade 
byråerna och tredjeländers myndigheter, 
och mer specifikt gemensamma åtgärder 
som syftar till att stärka 
produktsäkerheten och tillämpa 
konsumentskyddsregler i EU.

Or. en

Ändringsförslag 211
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stöd för effektiv efterlevnad och 
modernisering av unionens regelverk och 

(d) Stöd för effektiv efterlevnad och 
modernisering av unionens regelverk och 
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snabb anpassning av regelverket till den 
föränderliga omgivningen, bland annat 
genom datainsamling och dataanalys; 
undersökningar, utvärderingar och 
politiska rekommendationer; Anordnande 
av demonstrationsverksamhet och 
pilotprojekt; kommunikationsinsatser; 
utveckling av särskilda it-verktyg som 
säkerställer att den inre marknaden 
fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

snabb anpassning av regelverket till den 
föränderliga omgivningen, bland annat 
genom datainsamling och dataanalys; 
undersökningar, utvärderingar och 
politiska rekommendationer; Anordnande 
av demonstrationsverksamhet och 
pilotprojekt; främjande av digital 
alfabetisering hos medborgare och 
företag; kommunikationsinsatser; 
utveckling av särskilda it-verktyg som 
säkerställer att den inre marknaden 
fungerar på ett öppet, rättvist och effektivt 
sätt, också med hjälp av kampen mot 
bedrägerier, särskilt inom e-
handelssektorn, genom att införa 
specifika bestämmelser om produkters 
spårbarhet.

Or. it

Motivering

Kampen mot bedrägerier i online-världen måste vara en prioritet för programmet. I detta 
sammanhang framstår specifika bestämmelser om produkters spårbarhet och om digital 
alfabetisering av alla aktörer på den inre marknaden som synnerligen viktiga.

Ändringsförslag 212
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stöd för effektiv efterlevnad och 
modernisering av unionens regelverk och 
snabb anpassning av regelverket till den 
föränderliga omgivningen, bland annat 
genom datainsamling och dataanalys; 
undersökningar, utvärderingar och 
politiska rekommendationer; anordnande 
av demonstrationsverksamhet och 
pilotprojekt; kommunikationsinsatser; 
utveckling av särskilda it-verktyg som 
säkerställer att den inre marknaden 
fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

(d) Stöd för effektiv efterlevnad och 
modernisering av unionens regelverk och 
snabb anpassning av regelverket till den 
föränderliga omgivningen och 
utmaningarna till följd av 
digitaliseringen, bland annat genom 
datainsamling och dataanalys; 
undersökningar, utvärderingar och 
politiska rekommendationer; anordnande 
av demonstrationsverksamhet och 
pilotprojekt; kommunikationsinsatser; 
utveckling av särskilda it-verktyg som 
säkerställer att den inre marknaden 
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fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 213
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stöd för effektiv efterlevnad och 
modernisering av unionens regelverk och 
snabb anpassning av regelverket till den 
föränderliga omgivningen, bland annat 
genom datainsamling och dataanalys; 
undersökningar, utvärderingar och 
politiska rekommendationer; anordnande 
av demonstrationsverksamhet och 
pilotprojekt; kommunikationsinsatser; 
utveckling av särskilda it-verktyg som 
säkerställer att den inre marknaden 
fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

(d) Stöd för medlemsstaternas 
effektiva efterlevnad och modernisering av
unionens regelverk och snabb anpassning 
av regelverket till den föränderliga 
omgivningen, bland annat genom 
datainsamling och dataanalys; 
undersökningar, utvärderingar och 
politiska rekommendationer; anordnande 
av demonstrationsverksamhet och 
pilotprojekt; kommunikationsinsatser; 
utveckling av särskilda it-verktyg som 
säkerställer att den inre marknaden 
fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

Or. sk

Ändringsförslag 214
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Främjande av 
informationskampanjer om konsumenters 
rättigheter, särskilt vid inköp av varor och 
tjänster, och vid bedrägerier och orättvisa 
handelsmetoder, underlättande av 
anslutning till grupptalan och tillgång till 
snabb och effektiv tvistlösning utanför 
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domstol.

Or. it

Motivering

Konsumenter känner ofta inte till sina rättigheter och möjligheter att ansluta sig till en 
grupptalan eller till mekanismer för tvistlösning utanför domstol.

Ändringsförslag 215
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Främjande av företagens tillväxt, 
bland annat kompetensutveckling, särskilt 
när det gäller informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och nya 
förvaltnings- och entreprenörskunskaper 
för att hantera ny teknisk utveckling och 
marknadsutveckling samt industriell 
omvandling inom tillverknings- och 
tjänstesektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 216
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Främjande av företagens tillväxt, 
bland annat kompetensutveckling, särskilt 
på det digitala området, och industriell 
omvandling inom tillverknings- och 
tjänstesektorerna, inbegripet turistsektorn.



PE629.777v02-00 132/160 AM\1168945SV.docx

SV

Or. it

Ändringsförslag 217
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Stödjande av konkurrenskraften hos 
företag och hela sektorer inom ekonomin, 
och stödjande av små och medelstora 
företags användning av innovation och av 
nya affärsmodeller, med särskild 
uppmärksamhet på modeller för 
delningsekonomi, inbegripet modeller för 
socialt företagande och e-handel, och 
samarbete i sektorsövergripande 
värdekedjor genom strategiskt 
sammanlänkade ekosystem och kluster, 
bland annat det gemensamma kluster 
initiativet.

Or. it

Ändringsförslag 218
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främjande av entreprenörskultur 
och ett företagsklimat som präglas av 
entreprenörsanda, exempelvis 
mentorsprogrammet för nya företagare 
och stöd till nystartade företag, hållbart 
företagande och expanderande företag.

(f) Främjande av entreprenörskultur 
och ett företagsklimat som präglas av 
entreprenörsanda, exempelvis Erasmus-
programmet för unga företagare och stöd 
till nystartade företag, hållbart företagande 
och expanderande företag.
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Or. it

Ändringsförslag 219
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led f – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Underlätta för små och medelstora 
företag att få tillgång till förfaranden för 
offentlig upphandling. 

Or. ro

Ändringsförslag 220
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Stöd till program som syftar till att 
främja en minskning av 
betalningsförseningar för att på så sätt 
främja utveckling hos företag inom EU, i 
synnerhet små och medelstora företag.

Or. it

Ändringsförslag 221
Igor Šoltes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Åtgärder för att säkerställa ett 
effektivt konsumentskydd genom livslång 
utbildning om EU:s 
konsumentskyddsregler och möjlighet till 
rättslig prövning, däribland kampanjer 
för att öka medvetenheten, med fokus på 
vissa konsumenter som är mer sårbara än 
andra.

(b) Åtgärder för att hjälpa och stärka 
konsumenter så att de kan möta 
utmaningar till följd av digitaliseringen av 
marknaden och den senaste tekniska 
utvecklingen genom lämplig information 
om konsumenträttigheter och mekanismer 
för rättslig prövning.

(c) Åtgärder för att främja hållbar 
konsumtion genom att öka 
konsumenternas medvetenhet om 
produkters slitstyrka och 
miljökonsekvenser, ekologiska 
designegenskaper, främjande av 
konsumenträttigheter i detta avseende och 
möjlighet till rättslig prövning när 
produkter slutar fungera i förtid.

(d) Åtgärder för att säkerställa en 
korrekt tillämpning av EU-rätten och 
effektiv marknadskontroll när det gäller 
konsumenträttigheter, med särskild 
uppmärksamhet på gränsöverskridande 
fall eller fall som involverar tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 222
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Rättsliga enheter som är 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
associerat till programmet får i 

utgår
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undantagsfall delta, under förutsättning 
att åtgärden eftersträvar unionens mål 
och verksamheten utanför unionen bidrar 
till ändamålsenligheten för insatser som 
genomförs i medlemsstatsterritorier som 
omfattas av fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 223
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 224
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De enheter som deltar i de åtgärder som 
avses i leden a och b ska inte vara 
berättigade till ekonomiskt bidrag från 
unionen.

Or. en



PE629.777v02-00 136/160 AM\1168945SV.docx

SV

Ändringsförslag 225
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utom i fall av djursjukdomar och 
växtskadegörare som har en betydande 
inverkan på unionen ska icke associerade 
länder i princip själva finansiera sitt 
deltagande i de åtgärder som avses i leden 
a och b.

Icke associerade länder ska själva 
finansiera sitt deltagande i de åtgärder som 
avses i leden a och b.

Or. en

Ändringsförslag 226
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För åtgärder på området för 
marknadskontroll som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 a i 
denna förordning: Medlemsstaternas 
marknadskontrollsmyndigheter som avses i 
artikel 17 i förordning (EG) nr 765/2008 
och i artikel 11 i [förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av regler och förfaranden 
för överensstämmelse med och 
genomdrivande av unionens 
harmoniseringslagstiftning för 
produkter]97.

(a) För åtgärder på området för 
marknadskontroll som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ii i 
denna förordning: Medlemsstaternas 
marknadskontrollsmyndigheter som avses i 
artikel 17 i förordning (EG) nr 765/2008 
och i artikel 11 i [förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av regler och förfaranden 
för överensstämmelse med och 
genomdrivande av unionens 
harmoniseringslagstiftning för 
produkter]97.

_________________ _________________

97 COM(2017) 795 final 97 COM(2017) 795 final

Or. en
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Ändringsförslag 227
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För åtgärder på området för 
ackreditering och marknadskontroll som 
genomför det särskilda mål som anges i 
artikel 3.2 a i denna förordning: Organ som 
erkänns enligt artikel 14 i förordning (EG) 
nr 765/2008 och som ska bedriva den 
verksamhet som avses i artikel 32 i samma 
förordning.

(b) För åtgärder på området för 
ackreditering och marknadskontroll som 
genomför det särskilda mål som anges i 
artikel 3.2 a ii i denna förordning: Organ 
som erkänns enligt artikel 14 i förordning 
(EG) nr 765/2008 och som ska bedriva den 
verksamhet som avses i artikel 32 i samma 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 228
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) För åtgärder som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 d i i 
denna förordning i förhållande till 
representationen av konsumenters intressen 
på unionsnivå: Bureau européen des 
unions de consommateurs (BEUC) och 
European Association for the Co-
ordination of Consumer Representation 
in Standardisation (Anec), under 
förutsättning att de inte har några 
motstridiga intressen och genom sina 
medlemmar företräder intressena hos 
unionens konsumenter i minst två 
tredjedelar av medlemsstaterna.

(e) För åtgärder som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 d i i 
denna förordning i förhållande till 
representationen av konsumenters intressen 
på unionsnivå: konsumentorganisationer 
och den behöriga myndigheten enligt 
artikel 3.6 i Europaparlamentets och 
rådets förordning nr 2017/2394 1a, under 
förutsättning att de inte har några 
motstridiga intressen och genom sina 
medlemmar företräder intressena hos 
unionens konsumenter i minst två 
tredjedelar av medlemsstaterna.

_________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/2394 av den 12 
december 2017 om samarbete mellan de 
nationella myndigheter som har 
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tillsynsansvar för 
konsumentskyddslagstiftningen och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
2006/2004.

Or. sk

Ändringsförslag 229
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och deras anknutna 
enheter, Europeiska unionens 
referenslaboratorier och Europeiska 
unionens referenscentrum som avses i 
artiklarna 92, 95 och 97 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/62598 och internationella 
organisationer.

i) Behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna och deras anknutna 
enheter, inklusive miljöskyddsmålen, 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
och Europeiska unionens referenscentrum 
som avses i artiklarna 92, 95 och 97 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/62598 och internationella 
organisationer.

Or. it

Ändringsförslag 230
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderings- och tilldelningskriterier Utvärderingskommitté

Or. sk

Ändringsförslag 231



AM\1168945SV.docx 139/160 PE629.777v02-00

SV

Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderings- och tilldelningskriterier Utvärderingskommittéer

Or. it

Motivering

Artikeln talar om utvärderingskommittéer, men inte om kriterier för utvärdering och 
tilldelning

Ändringsförslag 232
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De utvärderingskommittéer för åtgärder 
som genomför de särskilda mål som anges 
i artikel 3.2 får helt eller delvis bestå av 
externa experter.

De utvärderingskommittéer för åtgärder 
som genomför de särskilda mål som anges 
i artikel 3.2 får helt eller delvis bestå av 
externa experter. 
Utvärderingskommittéernas arbete ska 
vara baserat på principerna om öppenhet, 
likabehandling och icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 233
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För åtgärder som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 a i 

1. För åtgärder som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ii i 
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denna förordning med avseende på 
marknadskontrollsmyndigheter i 
medlemsstaterna och de tredjeländer som 
är associerade till programmet och med 
avseende på de 
unionsprovningsanläggningar som avses i 
artikel 20 [förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av regler och förfaranden 
för överensstämmelse med och 
genomdrivande av unionens 
harmoniseringslagstiftning för produkter] 
får programmet finansiera upp till 100 % 
av en åtgärds stödberättigande kostnader, 
under förutsättning att principen om 
samfinansiering enligt definitionen i 
budgetförordningens inte överträds.

denna förordning med avseende på 
marknadskontrollsmyndigheter i 
medlemsstaterna och de tredjeländer som 
är associerade till programmet och med 
avseende på de 
unionsprovningsanläggningar som avses i 
artikel 20 [förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av regler och förfaranden 
för överensstämmelse med och 
genomdrivande av unionens 
harmoniseringslagstiftning för produkter] 
får programmet finansiera upp till 100 % 
av en åtgärds stödberättigande kostnader, 
under förutsättning att principen om 
samfinansiering enligt definitionen i 
budgetförordningens inte överträds.

Or. en

Ändringsförslag 234
Jasenko Selimovic

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Programmet ska genomföras med 
hjälp av arbetsprogram i enlighet med
artikel 110 i budgetförordningen. 
Arbetsprogrammen ska vara årliga eller 
fleråriga och ska särskilt innehålla de mål 
som ska eftersträvas, de förväntade 
resultaten, metoden för genomförande 
och det totala beloppet i 
finansieringsplanen. De ska också 
innehålla en detaljerad beskrivning av de 
åtgärder som ska finansieras, uppgifter 
om de belopp som anslagits för varje 
åtgärd och en preliminär tidsplan för 
genomförandet. I relevanta fall ska 
arbetsprogrammen kommuniceras till 
Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 som komplement till denna 
förordning, för att anta sådana 
arbetsprogram som avses i artikel 110 i 
budgetförordningen. I tillämpliga fall ska 
det totala belopp som reserveras för 
blandfinansieringsinsatser fastställas i 
arbetsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Programmet ska genomföras med 
hjälp av sådana arbetsprogram som avses i 
artikel 110 i budgetförordningen. Vart och 
ett av de särskilda mål som anges i denna 
förordning ska genomföras av ett årligt 
eller flerårigt arbetsprogram. Om 
synergieffekter kan uppnås bland vissa 
mål, kan emellertid nödvändiga åtgärder 
genomföras i ett gemensamt 
arbetsprogram.
För att säkerställa genomförandet av 
detta program, bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter att anta 
arbetsprogram. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 21.
I programmet anges i detalj
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(a) de mål som eftersträvas för varje 
åtgärd, som ska överensstämma med de 
allmänna och särskilda mål som anges i 
artikel 3, en preliminär budget för var och 
en av de finansieringstyper som avses i 
artikel 6, ett totalbelopp för åtgärderna 
och en vägledande tidsplan för 
genomförandet,
(b) när det gäller bidrag, de viktigaste 
utvärderingskriterierna, vilka bör 
fastställas så att programmets mål bäst 
ska kunna uppfyllas, och den högsta 
samfinansieringssatsen. I tillämpliga fall 
ska det totala belopp som reserveras för 
blandfinansieringsinsatser fastställas i 
arbetsprogrammet.

Or. ro

Ändringsförslag 237
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Programmet ska genomföras med 
hjälp av sådana arbetsprogram som avses i 
artikel 110 i budgetförordningen. I 
tillämpliga fall ska det totala belopp som 
reserveras för blandfinansieringsinsatser 
fastställas i arbetsprogrammet. 
Arbetsprogrammen ska redigeras av 
specifika referenskommittéer som utgörs 
av medlemsstaternas experter och som 
fungerar i enlighet med förordning (EU) 
nr 182/2011 och inrättas genom enskilda 
grundläggande rättsakter. 
Arbetsprogrammen ska innehålla en 
detaljerad beskrivning av de åtgärder som 
ska finansieras, ändamålet med 
åtgärderna och det belopp som ska 
tilldelas varje åtgärd. Arbetsprogrammen 
ska också fastslå metod och 
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genomförandetid för varje åtgärd och de 
indikatorer som gör det möjligt att 
övervaka den faktiska överensstämmelsen 
med uppnådda resultat.

Or. it

Ändringsförslag 238
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsprogram som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska 
antas av kommissionen genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
21.1.

Or. ro

Ändringsförslag 239
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Arbetsprogram som genomför det 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 d i 
ska antas av kommissionen genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
21.2.

Or. ro
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Ändringsförslag 240
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetsprogrammet måste också 
innehålla en beskrivning av de förväntade 
resultaten, lämpliga indikatorer för att 
uppnå målen, och en motivering av 
mervärdet från unionens perspektiv.

Or. sk

Ändringsförslag 241
Igor Šoltes

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen ska utarbeta en 
årlig övervakningsrapport om hur 
effektiva de åtgärder som fått stöd varit 
och vilken verkan de fått, sett till 
ekonomiskt genomförande, och, där så är 
möjligt, påverkan på de relaterade målen. 
Rapporten ska läggas fram för 
Europaparlamentet och offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 242
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får befogenhet, i 
enlighet med artikel 20, att anta 
delegerade akter i syfte att fastställa 
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kriterier för att utvärdera projektförslag 
mot bakgrund av det mervärde som 
projektet har från unionens perspektiv, 
och kriterier för att bedöma effektiviteten 
av de medel som spenderats.

Or. sk

Ändringsförslag 243
Igor Šoltes

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 att 
genomförandet av programmet inleds ska 
kommissionen upprätta en 
interimsutvärderingsrapport av 
programmet om genomförandet av 
programmet för att bedöma resultaten av 
de åtgärder som stöds i det och deras 
påverkan på målen i denna förordning, 
samt eventuellt föreslå en översyn av 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 244
Richard Sulík

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

Or. sk
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Ändringsförslag 245
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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. En interimsutvärdering av 
programmet ska utföras när tillräcklig 
information finns tillgänglig om 
genomförandet av programmet, dock 
senast tre år efter det att programmet 
började genomföras.

Or. it

Ändringsförslag 246
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska varje år 
kontrollera genomförandet och 
förvaltningen av alla arbetsprogram och 
på sin webbplats offentliggöra en rapport 
om det faktiska genomförandet av stödda 
åtgärder, vilken ska innehålla en 
utvärdering av de enskilda åtgärdernas 
kostnad och nytta.

Or. it

Ändringsförslag 247
Igor Šoltes
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Senast två år efter utgången av den 
period som anges i artikel 1, ska 
kommissionen göra en slutlig utvärdering 
av programmet för att bedöma resultaten 
av åtgärder som har fått stöd och deras 
påverkan på målen i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 248
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I de preliminära och slutliga 
utvärderingsrapporterna kommer 
kommissionen också att rapportera om 
uppfyllandet av kriterierna för 
effektiviteten av de medel som använts 
och om kriterierna för projektets 
mervärde ur unionens perspektiv.

Or. sk

Ändringsförslag 249
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

6. Kommissionen ska överlämna och 
på sin egen webbportal offentliggöra
slutsatserna från dessa utvärderingar 
tillsammans med sina egna kommentarer 



PE629.777v02-00 148/160 AM\1168945SV.docx

SV

ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Or. it

Ändringsförslag 250
Igor Šoltes

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 överlämna 
utvärderingsrapporterna till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 251
Jasenko Selimovic

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 överlämna 
utvärderingarna tillsammans med sina 
egna kommentarer till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 252
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 9, 10, 16 och 
17 ska ges till kommissionen till och med 
den 31 december 2028.

Or. en

Ändringsförslag 253
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 9 och 17.2 och 
17.3 ska ges till kommissionen till och med 
den 31 december 2028.

Or. sk

Ändringsförslag 254
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9 och 17 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9, 10, 16 och 17 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
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akter som redan har trätt i kraft. har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 255
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9 och 17 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 9 och 17.2 och 17.3 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. sk

Ändringsförslag 256
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9, 10, 16 och 17 ska träda i kraft
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
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invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 257
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 9 och 17.2 och 17.3 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. sk

Ändringsförslag 258
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
Ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa som inrättats genom artikel 
58 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/200299. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr 

1. När det gäller det särskilda mål 
som anges i artikel 3.2 e ska
kommissionen biträdas av Ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa som inrättats genom artikel 58 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/200299. Denna kommitté ska 
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182/2011. vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

_________________ _________________

99 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 
januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT 
L 31, 1.2.2002, s. 1).

99 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 
januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT 
L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. ro

Ändringsförslag 259
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
Ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa som inrättats genom artikel 
58 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 178/200299. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr 
182/2011.

1. Kommissionen ska i varje 
arbetsprogram biträdas av speciella 
referenskommittéer som fungerar i 
enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 
och som inrättas genom enskilda 
grundläggande rättsakter.

99 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 
januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, 
s. 1).

Or. it
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Motivering

Den ständiga kommittén för livsmedelskedjan får inte vara den enda som biträder 
kommissionen i program som är så olika inbördes. Alla program ska genomföras med biträde 
av referenskommittén.

Ändringsförslag 260
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller det särskilda mål 
som anges i artikel 3.2 b ska 
kommissionen biträdas av en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. ro

Ändringsförslag 261
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. När det gäller det särskilda mål 
som anges i artikel 3.2 d i ska 
kommissionen biträdas av en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. ro
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Ändringsförslag 262
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla att finansieringen kommer 
från unionen och säkerställa dess synlighet 
(i synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medierna och allmänheten.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska arbeta öppet och framhålla att 
finansieringen kommer från unionen och 
säkerställa dess synlighet (i synnerhet när 
de främjar åtgärderna och deras resultat) 
genom att tillhandahålla enhetlig, 
verkningsfull och proportionell riktad 
information till olika målgrupper, däribland 
medierna och allmänheten.

Or. it

Ändringsförslag 263
Richard Sulík

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla att finansieringen kommer 
från unionen och säkerställa dess synlighet 
(i synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
enhetlig, verkningsfull och proportionell 
riktad information till olika målgrupper, 
däribland medierna och allmänheten.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess öppenhet och
synlighet (i synnerhet när de främjar 
åtgärderna och deras resultat) genom att 
tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och 
proportionell riktad information till olika 
målgrupper, däribland medierna och 
allmänheten.

Or. sk

Ändringsförslag 264
Inese Vaidere
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid behov får anslag föras in i 
budgeten efter 2027 för att täcka de 
kostnader som föreskrivs i artikel 4.3, i 
syfte att möjliggöra förvaltning av åtgärder 
som inte slutförts den 31 december 2027.

3. I undantagsfall får anslag föras in i 
budgeten efter 2027 för att täcka de 
kostnader som föreskrivs i artikel 4.3, i 
syfte att möjliggöra förvaltning av åtgärder 
som inte slutförts den 31 december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 265
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led 1.3 – led 1.3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.1. Skyddsåtgärder som vidtagits vid 
ett direkt hot mot hälsostatusen i unionen 
till följd av förekomsten eller utvecklingen 
av en av de djursjukdomar eller zoonoser 
som förtecknas i bilaga III på ett 
tredjelands eller en medlemsstats 
territorium eller i ett utomeuropeiskt land 
eller på ett utomeuropeiskt territorium, 
samt skyddsåtgärder eller andra relevanta 
åtgärder som vidtagits för att stödja 
växtskyddsstatusen i unionen.

1.3.1. Skyddsåtgärder som vidtagits vid 
ett direkt hot mot hälsostatusen i unionen 
till följd av förekomsten eller utvecklingen 
av en av de djursjukdomar eller zoonoser 
som förtecknas i bilaga III på ett 
tredjelands eller en medlemsstats 
territorium eller i ett utomeuropeiskt land 
eller på ett utomeuropeiskt territorium, 
samt skyddsåtgärder eller andra relevanta 
åtgärder som vidtagits för att stödja 
växtskyddsstatusen i unionen, som 
antagandet av flerårsplaner baserade på 
bästa jordbrukspraxis.

Or. it

Ändringsförslag 266
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
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Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led 1.3 – led 1.3.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.4a Åtgärder för att möta epidemi- och 
miljönödsituationer som orsakas av 
skadlig inverkan av miljöriskfaktorer.

Or. it

Motivering

Det är lämpligt att anvisa verktyg för att möta epidemi- eller miljöincidenter som orsakas av 
faktorer såsom förorening av grundvatten, explosioner av kemiska produkter, strålning, 
utsläpp av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag 267
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led 2.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Utredningar under specifika 
tidsperioder med syfte att övervaka och 
motverka nivån hos miljöriskfaktorer i 
situationer som hotar livsmedelskedjan.

Or. it

Ändringsförslag 268
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led 2.3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kompletterande skyddsåtgärder 
med syfte att begränsa spridningen av 
miljöriskfaktorer som ännu inte har 
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utrotats i andra områden.

Or. it

Ändringsförslag 269
Richard Sulík

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder för att stödja 
förbättringar av djurskyddet.

utgår

Or. sk

Ändringsförslag 270
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Åtgärder för att stödja en hållbar 
livsmedelsproduktion och en hållbar 
livsmedelskonsumtion, särskilt på lokal 
nivå.

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att främja konsumtion av närproducerade varor.

Ändringsförslag 271
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Förslag till förordning
Bilaga II – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande av statistik av 
hög kvalitet som ska ligga till grund för 
förfarandet vid alltför stora överskott, 
reformstödsprogrammet och unionens 
årliga cykel av ekonomisk övervakning och 
vägledning.

– Tillhandahållande av statistik av 
hög kvalitet och uppdelade data som ska 
ligga till grund för förfarandet vid alltför 
stora överskott, reformstödsprogrammet 
och unionens årliga cykel av ekonomisk 
övervakning och vägledning.

Or. it

Ändringsförslag 272
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga II – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande och, vid behov, 
förbättring av de europeiska ekonomiska 
huvudindikatorerna.

– Tillhandahållande och, vid behov, 
förbättring av de europeiska ekonomiska 
huvudindikatorerna, däribland också data 
för övervakning av index för sociala 
framsteg och av index för verkliga 
framsteg.

Or. it

Ändringsförslag 273
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga II – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande av aktuell och 
tillförlitlig statistik av hög kvalitet för att 
stödja den europeiska pelaren för sociala 

– Tillhandahållande av aktuell och 
tillförlitlig statistik av hög kvalitet för att 
stödja den europeiska pelaren för sociala 
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rättigheter och kompetensutvecklingen i 
unionen, inbegripet statistik om 
arbetsmarknaden, sysselsättning, 
utbildning, inkomster, levnadsvillkor, 
fattigdom, ojämlikhet, socialt skydd, 
odeklarerat arbete och satelliträkenskaper 
för kompetens.

rättigheter och kompetensutvecklingen i 
unionen, inbegripet statistik om 
arbetsmarknaden och sysselsättningen, 
med data uppdelade på osäkra avtal och 
anställningar med god kvalitet, statistik 
rörande utbildning, inkomster, 
levnadsvillkor, fattigdom, ojämlikhet, 
socialt skydd, odeklarerat arbete och 
satelliträkenskaper för kompetens.

Or. it

Ändringsförslag 274
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga II – strecksats 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande av central 
miljöstatistik och centrala miljöindikatorer, 
bl.a. vad gäller avfall, vatten, den 
biologiska mångfalden, skogar, 
markanvändning och marktäckning samt 
klimatrelaterad statistik och 
miljöräkenskaper.

– Tillhandahållande av central 
miljöstatistik och centrala miljöindikatorer, 
bl.a. vad gäller avfall, vatten, den 
biologiska mångfalden, skogar, 
markanvändning och marktäckning samt 
klimatrelaterad statistik och 
miljöräkenskaper, med särskild 
uppmärksamhet på klimatförändringen, 
Parisavtalet, ”energieffektivitet först”-
principen och övergången till en ekonomi 
med noll koldioxidutsläpp senast 2050.

Or. it

Ändringsförslag 275
Richard Sulík

Förslag till förordning
Bilaga II – strecksats 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande av aktuella och – Tillhandahållande av aktuella och 
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relevanta data för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken och de politiska områden 
som hänger samman med miljö, säkra 
livsmedel och djurskydd.

relevanta data för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken och de politiska områden 
som hänger samman med miljö och säkra 
livsmedel.

Or. sk

Ändringsförslag 276
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga II – strecksats 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande av aktuella och 
heltäckande statistiska indikatorer för 
regioner, inbegripet unionens yttersta 
randområden, städer och 
landsbygdsområden i syfte att övervaka 
och utvärdera hur effektiv den territoriella 
utvecklingspolitiken är och utvärdera 
sektorspolitikens territoriella effekt.

– Tillhandahållande av aktuella, 
uppdelade och heltäckande statistiska 
indikatorer för regioner, inbegripet 
unionens yttersta randområden, städer och 
landsbygdsområden i syfte att övervaka 
och utvärdera hur effektiv den territoriella 
utvecklingspolitiken är, inklusive det 
tekniska stödet, och utvärdera 
sektorspolitikens territoriella effekt.

Or. it

Ändringsförslag 277
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Förslag till förordning
Bilaga III – led 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Borreliainfektion

Or. it
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