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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. tudomásul veszi, hogy a Lisszaboni Szerződés szerint a belső piaci, a fogyasztóvédelmi 
és a vámuniós politikák változatlanul az együttdöntési eljárás keretében maradnak, 
melyet a továbbiakban „rendes jogalkotási eljárásnak” neveznek majd;  hangsúlyozza, 
hogy az Európai Parlament nagyobb beleszólási joggal rendelkezik majd a fent említett 
eljárás néhány rendelkezés esetében történő bevezetése révén; 

2. támogatja, hogy az EU-Szerződés Lisszaboni Szerződés által módosított változata 2. 
cikkének (3) bekezdése szerint a belső piac létrehozásának célja mostantól olyan 
horizontális, társadalmi és ökológiai vonatkozású célkitűzésekkel kapcsolódik össze, mint 
a fenntartható fejlődés, a „magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és 
társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaság”, valamint a környezet védelme és 
minőségének javítása;

3. tudomásul veszi a belső piacról és a versenyről szóló jegyzőkönyvet, és ebben az 
összefüggésben megerősíti, hogy a versenypolitika a belső piac működtetésének eszköze 
és nem önmagában való cél;

4. üdvözli továbbá, hogy az EK-Szerződés Lisszaboni Szerződés által módosított változata 
2c. cikkének (2) bekezdése többek között a belső piacot, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót, a fogyasztóvédelmet és a közegészségügy terén jelentkező közös 
biztonsági kockázatokat egyenlő jogú fő területekként nevezi meg, amelyekben az 
Európai Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek;

5. hangsúlyozza továbbá a fogyasztóvédelem általános érvényesülésének fontosságát más 
uniós politikák meghatározása és végrehajtása során, ahogyan ezt az EK-Szerződés 
Lisszaboni Szerződés által módosított változatának 6a. cikke kiemeli;

6. tudomásul veszi az EK-Szerződés Lisszaboni Szerződés által módosított változatának 53. 
cikkében foglalt, tagállamoknak szóló felszólítást, amely szerint azoknak a szolgáltatások 
további liberalizációjára kell törekedniük, amennyiben általános gazdasági helyzetük és 
az érintett gazdasági ágazat helyzete ezt lehetővé teszi;

7. támogatja, hogy az EK-Szerződés Lisszaboni Szerződés által módosított változata 16. 
cikkének megfelelően az Európai Parlament és a Tanács jogalkotási hatáskörrel 
rendelkezik az általános gazdasági érdekű szolgáltatások terén, különösen figyelembe 
véve azok jelentőségét a társadalmi és területi kohézió fejlesztése területén; kiemeli a 
mérlegelési jogkört, amely az általános érdekű szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
szerint a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat megilleti;  

8. hangsúlyozza ezenkívül, hogy az EK-Szerződés Lisszaboni Szerződés által módosított 
változata 2b. cikkének (1) bekezdése szerint az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel 
rendelkezik a vámunió terén; kiemeli az Európai Parlament és a Tanács vámügyi 
együttműködés erősítésére irányuló intézkedésekre vonatkozó jogalkotási hatáskörét az 
EK-Szerződés Lisszaboni Szerződés által módosított változata 27a. cikkének értelmében; 

9. támogatja a szubszidiaritás elvének erősítését és pontosabb meghatározását, valamint a 
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nemzeti parlamentek bevonását a jogalkotási folyamatba az EU-Szerződés Lisszaboni 
Szerződés által módosított változatának 8c. cikke szerint, összefüggésben a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvvel és a 
nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvvel; 

10. ebben az összefüggésben megállapítja, hogy a szubszidiaritás nemzeti parlamentek általi 
ellenőrzése 2009. január 1-től esetleg érinti a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
azon jelentéseit, amelyek esetében az első olvasat 2008 végéig nem zárul le.1

                                               
1 A jelenlegiek szerint ez a védelmi vonatkozású közbeszerzésekről és transzferről szóló irányelvre irányuló 
javaslatokra (COM(2007)0766) és COM(2007)0765), valamint a játékok biztonságáról szóló irányelvre irányuló 
javaslatra vonatkozhat. 
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