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Изменение 1
Othmar Karas

Проектостановище
Член 2

Проектостановище Изменение

2. одобрява това, че в член 2, параграф 
3 от Договора за ЕС в редакцията му 
от Лисабон целта за установяване на 
вътрешен пазар вече се обвързва в 
хоризонтално измерение със социални 
и екологични аспекти, като 
устойчиво развитие, "силно 
конкурентна социална пазарна 
икономика, която има за цел пълна 
заетост и социален прогрес" и 
защита и подобряване качеството на 
околната среда;

2. одобрява изцяло договора от 
Лисабон и отбелязва особено: 

- целта за създаване на вътрешен 
пазар, свързан с хоризонталните 
елементи на социално и екологично 
нюансиране,
- вътрешния пазар, икономическото, 
социално и териториално 
сближаване, защитата на 
потребителите и общите мерки за 
сигурност по отношение на 
общественото здраве като основни 
области на дейност, в които 
Европейският съюз споделя 
правомощията си с държавите-
членки,
- значението, което има 
насърчаването на социалното и 
териториално сближаване,
- призива към държавите-членки да 
положат усилия за по-голяма степен 
на либерализация на услугите, 
доколкото общата им икономическа 
ситуация и съответните 
икономически сектори позволяват 
това;
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- политиката в областта на 
конкуренцията като инструмент, 
който придава облик и способства за 
функционирането на вътрешния 
пазар, без да е самоцел,
- уважението към националните, 
регионалните и местните органи в 
областта на услугите от общ 
интерес,
- изключителната компетентност 
на Европейския съюз в областта на 
митническия съюз, както и 
законодателните правомощия на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на мерките за 
засилване на митническото 
сътрудничество;

Or. de

Изменение 2
Othmar Karas

Проектостановище
Член 3

Проектостановище Изменение

3. взема предвид Протокола относно 
вътрешния пазар и конкуренцията и 
потвърждава в тази връзка, че 
политиката в областта на 
конкуренцията е инструмент за 
функционирането на вътрешния 
пазар, без да е самоцел;

заличава се

Or. de

Изменение 3
Othmar Karas

Проектостановище
Член 4
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Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство също така, че 
съгласно член 2в, параграф 2 от 
Договора за ЕО в редакцията му от 
Лисабон вътрешният пазар, 
икономическото, социалното и 
териториално сближаване, 
защитата на потребителите и 
общите проблеми на сигурността в 
областта на общественото здраве се 
посочват като равнопоставени 
основни области, в които Съюзът и 
държавите-членки имат споделена 
компетентност;

заличава се

Or. de

Изменение 4
Othmar Karas

Проектостановище
Член 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава освен това значението на 
защитата на потребителите като 
всеобща задача при определянето и 
прилагането на останалите политики на 
Съюза, както е подчертано в член 6а 
от Договора за ЕО в редакцията му 
от Лисабон;

5. подчертава освен това значението на 
защитата на потребителите като 
всеобща задача при определянето и 
прилагането на останалите политики на 
Съюза; 

Or. de

Изменение 5
Othmar Karas

Проектостановище
Член 6
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Проектостановище Изменение

6. взема предвид призива към 
държавите-членки в съответствие с 
член 53 от Договора за ЕО в 
редакцията му от Лисабон да 
положат усилия за по-голяма степен 
на либерализация в сферата на 
услугите, доколкото общата 
икономическа ситуация и 
ситуацията в съответния 
икономически сектор позволяват 
това;

заличава се

Or. de

Изменение 6
Barbara Weiler

Проектостановище
Член 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. в съответствие с принципа за 
субсидиарност очаква от 
националните парламенти да поемат 
своята отговорност за социалното 
измерение на либерализацията; 

Or. de

Изменение 7
Othmar Karas

Проектостановище
Член 7

Проектостановище Изменение

7. одобрява законодателната 
компетентност на Европейския 
парламент и на Съвета относно 

заличава се
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услугите от общ икономически 
интерес по смисъла на член 16 от 
Договора за ЕО в редакцията му от 
Лисабон, по-специално отчитайки 
тяхната роля за подпомагане на 
социалното и териториалното 
сближаване; подчертава 
дискреционната власт, която се 
полага на националните, 
регионалните и местните органи, в 
съответствие с Протокола относно 
услугите от общ интерес;

Or. de

Изменение 8
Othmar Karas

Проектостановище
Член 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава освен това, че в 
съответствие с член 2б, параграф 1 
от Договора за ЕО в редакцията му 
от Лисабон Европейският съюз има 
изключителна компетентност по 
отношение на митническия съюз; 
подчертава законодателната 
компетентност на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
мерките за засилване на 
митническото сътрудничество в
съответствие с член 27а от Договора 
за ЕО в редакцията му от Лисабон;

заличава се

Or. de

Изменение 9
Othmar Karas

Проектостановище
Член 9
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Проектостановище Изменение

9. одобрява засилването и по-
прецизното дефиниране на принципа на 
субсидиарност, както и приобщаването 
на националните парламенти към 
законодателния процес в съответствие 
с член 8в от Договора за ЕС в 
редакцията му от Лисабон във връзка 
с Протокола относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, както и на 
Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз;

9. одобрява засилването и по-
прецизното дефиниране на принципа на 
субсидиарност, както и приобщаването 
на националните парламенти към 
законодателния процес; 

Or. de
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