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Tarkistus 1
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että EU-sopimuksen 
2 artiklan 3 kohdassa, sellaisena kuin se 
on Lissabonin sopimuksessa, esitettyyn 
tavoitteeseen sisämarkkinoiden 
toteuttamisesta on kytketty sosiaalisiin ja 
ekologisiin näkökohtiin liittyviä 
horisontaalisia tavoitteita, kuten kestävä 
kehitys, "täystyöllisyyttä ja sosiaalista 
edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous" sekä ympäristönsuojelu 
ja ympäristön laadun parantaminen;

2. pitää Lissabonin sopimusta erittäin
myönteisenä ja panee merkille erityisesti
seuraavat seikat:

– sisämarkkinoiden 
toteuttamistavoitteeseen on kytketty 
sosiaalisiin ja ekologisiin näkökohtiin 
liittyviä horisontaalisia tavoitteita,
– sisämarkkinat, taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus, kuluttajansuoja ja 
yhteiset varotoimet kansanterveysasioissa 
ovat keskeisiä aloja, joilla sovelletaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kesken jaettua
toimivaltaa,
– sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisen 
merkitystä on korostettu,
– jäsenvaltioille on osoitettu kehotus
pyrkiä etenemään palvelujen 
vapauttamisessa pidemmälle kuin 
direktiiveissä säädetään, jos niiden 
yleinen taloudellinen tilanne ja olot 
asianomaisella elinkeinoelämän alalla 
sen sallivat,
– kilpailupolitiikka on sisämarkkinoiden
luomisessa tarvittava väline, jolla 
varmistetaan sisämarkkinoiden 
toimintakyky, mutta joka ei ole
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itsetarkoitus,
– yleistä etua koskevissa palveluissa 
otetaan huomioon kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
näkemykset,
– unionilla on yksinomainen toimivalta 
tulliliittoasioissa ja parlamentilla ja 
neuvostolla jaettu toimivalta
tulliyhteistyön tiivistämistä koskevissa 
toimissa;

Or. de

Tarkistus 2
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille pöytäkirjan 
sisämarkkinoista ja kilpailusta ja 
vahvistaa tässä yhteydessä, että 
kilpailupolitiikka on sisämarkkinoiden 
toimintaan tarvittava väline, mutta ei 
itsetarkoitus;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 3
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää lisäksi myönteisenä, että EY-
sopimuksen 2 c artiklan 2 kohdassa, 
sellaisena kuin se on Lissabonin 
sopimuksessa, esitetään muun muassa 
sisämarkkinat, taloudellinen, sosiaalinen 

Poistetaan.
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ja alueellinen yhteenkuuluvuus, 
kuluttajansuoja ja kansanterveyteen 
liittyvät yhteiset turvallisuuskysymykset 
samanarvoisiksi pääaloiksi, joilla 
sovelletaan unionin ja jäsenvaltioiden 
kesken jaettua toimivaltaa;

Or. de

Tarkistus 4
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa kuluttajansuojaa koskevien 
vaatimusten huomioon ottamista unionin 
muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa, kuten 
vahvistetaan EY-sopimuksen 
6 a artiklassa, sellaisena kuin se on 
Lissabonin sopimuksessa;

5. korostaa kuluttajansuojaa koskevien 
vaatimusten huomioon ottamista unionin 
muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa;

Or. de

Tarkistus 5
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille EY-sopimuksen 
53 artiklassa, sellaisena kuin se on 
Lissabonin sopimuksessa, jäsenvaltioille 
osoitetun kehotuksen pyrkiä etenemään 
palvelujen vapauttamisessa pidemmälle 
kuin direktiiveissä säädetään, jos niiden 
yleinen taloudellinen tilanne ja olot 
asianomaisella elinkeinoelämän alalla 
sen sallivat;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 6
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. odottaa jäsenvaltioiden 
parlamenteilta toissijaisuusperiaatteen 
nimissä, että ne kantavat vastuunsa 
vapauttamisen sosiaalista näkökohdista;

Or. de

Tarkistus 7
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä parlamentin ja 
neuvoston jaettua toimivaltaa EY-
sopimuksen 16 artiklan, sellaisena kuin se 
on Lissabonin sopimuksessa, mukaisissa 
yleistä taloudellista etua koskevissa 
palveluissa, varsinkin kun otetaan 
huomioon niiden merkitys sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisessä; korostaa yleistä etua 
koskevista palveluista tehtyyn 
pöytäkirjaan sisältyvää kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
laajaa harkintavaltaa;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 8
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että unionilla on EY-
sopimuksen 2 b artiklan 1 kohdan, 
sellaisena kuin se on Lissabonin 
sopimuksessa, nojalla yksinomainen 
toimivalta tulliliittoasioissa; korostaa 
parlamentin ja neuvoston jaettua 
toimivaltaa EY-sopimuksen 
27 a artiklassa, sellaisena kuin se on 
Lissabonin sopimuksessa, tarkoitetussa 
tiiviimmässä yhteistyössä tulliasioissa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 9
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kannattaa toissijaisuusperiaatteen 
vahvistamista ja sen täsmällistä 
määrittelemistä sekä EU-sopimuksen 
8 c artiklassa, sellaisena kuin se on 
Lissabonin sopimuksessa, tarkoitettua
kansallisten parlamenttien osallistumista 
lainsäädäntömenettelyyn toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyssä pöytäkirjassa määrättyjen 
menettelyjen mukaisesti ja kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa tehdyn pöytäkirjan mukaisesti;

9. kannattaa toissijaisuusperiaatteen 
vahvistamista ja sen täsmällistä 
määrittelemistä sekä kansallisten 
parlamenttien osallistumista 
lainsäädäntömenettelyyn;

Or. de
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