
AM\724879CS.doc PE406.123v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2008/2063(INI)

21. 5. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 9

Návrh stanoviska
Evelyne Gebhardt
(PE404.819v02-00)

Nová úloha a úkoly Parlamentu podle Lisabonské smlouvy
(2008/2063(INI))

Navrhovatelka (*): Evelyne Gebhardt

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu 



PE406.123v02-00 2/7 AM\724879CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\724879CS.doc 3/7 PE406.123v02-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje, aby cíl uvedený v čl. 2 odst. 
3 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské 
smlouvy a spočívající ve vytvoření 
vnitřního trhu byl nyní spojen 
s horizontálními cíli, které zohledňují 
sociální a ekologický aspekt, a s cíli jako
je udržitelný rozvoj, „vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní 
hospodářství směřující k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku“ 
a také vysoký stupeň ochrany a zlepšování 
kvality životního prostředí;

2. doporučuje Lisabonskou smlouvu z 
celého srdce a bere na vědomí zejména:

– stanovení cíle vytvoření vnitřního trhu 
ve spojení s horizontálními prvky jemného 
sociálního a ekologického rozlišování,
– vnitřní trh, hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost, ochranu spotřebitele 
a společná bezpečnostní opatření v oblasti 
veřejného zdraví jako základní oblasti 
činnosti, v nichž mají Unie a členské státy 
sdílenou pravomoc,
– význam, který je přikládán podpoře 
sociální a územní soudržnosti,
– výzvu členským státům, aby usilovaly 
o dosažení větší liberalizace služeb, pokud 
to umožní jejich celková hospodářská 
situace a situace v daných hospodářských 
odvětvích,
– politiku hospodářské soutěže jako 
formující nástroj, který zajišťuje 
fungování vnitřního trhu, ale není 
samoúčelný,
– respekt vůči vnitrostátním, regionálním 
a místním orgánům v oblasti služeb 
obecného zájmu,
– výlučnou pravomoc Evropské unie 
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v oblasti celní unie i legislativní 
kompetence Evropského parlamentu 
a Rady, pokud jde o opatření k rozšíření 
celní spolupráce;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí Protokol o vnitřním 
trhu a hospodářské soutěži a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že politika 
hospodářské soutěže je nástrojem 
podporujícím fungování vnitřního trhu, 
avšak není samoúčelná;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. dále vítá, že podle čl. 2c odst. 2 Smlouvy 
o ES ve znění Lisabonské smlouvy jsou 
mimo jiné vnitřní trh, hospodářská, 
sociální a územní soudržnost, ochrana 
spotřebitele a společné otázky bezpečnosti 
v oblasti veřejného zdraví uvedeny jako 
rovnoprávné hlavní oblasti, v nichž mají 
Unie a členské státy sdílenou pravomoc;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 4
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. dále zdůrazňuje význam ochrany 
spotřebitele jako průřezového úkolu při 
stanovování a provádění jiných politik 
Unie, jak je zdůrazněno v článku 6a 
Smlouvy o ES ve znění Lisabonské 
smlouvy;

5. dále zdůrazňuje význam ochrany 
spotřebitele jako průřezového úkolu při 
stanovování a provádění jiných politik 
Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí výzvu uvedenou 
v článku 53 Smlouvy o ES ve znění 
Lisabonské smlouvy, podle níž mají 
členské státy usilovat o větší liberalizaci 
v oblasti služeb, pokud to umožní celková 
hospodářská situace a situace v daných 
hospodářských odvětvích;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Článek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. očekává podle zásady subsidiarity od 
vnitrostátních parlamentů, že učiní zadost 
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své odpovědnosti při formování sociálního 
rozměru liberalizace; 

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje legislativní pravomoc 
Evropského parlamentu a Rady v oblasti 
služeb obecného hospodářského zájmu 
ve smyslu článku 16 Smlouvy o ES ve 
znění Lisabonské smlouvy, zejména 
s ohledem na její význam při podpoře 
sociální a územní soudržnosti; zdůrazňuje 
pravomoc, která podle Protokolu o 
službách obecného zájmu přísluší 
národním, regionálním a místním 
orgánům;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. dále zdůrazňuje, že Evropská unie má 
podle čl. 2b odst. 1 Smlouvy o ES ve znění 
Lisabonské smlouvy výlučnou pravomoc 
v oblasti celní unie; podtrhuje legislativní 
pravomoc Evropského parlamentu a Rady 
přijímat opatření, jejichž cílem je zlepšit 
spolupráci v oblasti cel v souladu 
s článkem 27a Smlouvy o ES ve znění 
Lisabonské smlouvy;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 9
Othmar Karas

Návrh stanoviska
Článek 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. podporuje posílení zásady subsidiarity a 
upřesnění její definice a také zapojení 
národních parlamentů do legislativního 
procesu v souladu s článkem 8c Smlouvy 
o ES ve znění Lisabonské smlouvy 
v souvislosti s Protokolem o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality 
i s Protokolem o úloze vnitrostátních 
parlamentů v Evropské unii;

9. podporuje posílení zásady subsidiarity a 
upřesnění její definice a také zapojení 
národních parlamentů do legislativního 
procesu; 

Or. de
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