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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. constată că, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona, politicile în materie 
de piaţă internă, protecţia consumatorului şi uniune vamală se supun în continuare 
procedurii de codecizie, denumită prin noul tratat „procedură legislativă ordinară”; 
subliniază că, graţie introducerii sus-menţionatei proceduri, Parlamentul European obţine 
un plus de competenţe pentru anumite dispoziţii în acest domeniu; 

2. susţine articolul 2 alineatul (3) din Tratatul UE, care, în versiunea Tratatului de la 
Lisabona, conectează obiectivul instituirii unei pieţe  interne cu obiective orizontale cu 
conţinut social şi ecologic, cum ar fi dezvoltarea durabilă, „o economie socială de piaţă 
cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi 
spre progres social” sau protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

3. ia act de protocolul privind piaţa internă şi concurenţa şi confirmă în acest context că 
politica în materie de concurenţă este un instrument al funcţionării pieţei interne, însă nu 
un scop în sine;

4. salută, de asemenea, faptul că, în temeiul articolului 2c alineatul (2) din Tratatul CE în 
versiunea Tratatului de la Lisabona, piaţa internă, coeziunea economică, socială şi 
teritorială, protecţia consumatorului şi obiectivele comune de securitate în materie de 
sănătate publică sunt enumerate ca domenii principale în care Uniunea şi statele membre 
au competenţe partajate;

5. subliniază, de asemenea, importanţa protecţiei consumatorului ca abordare integrată în 
elaborarea şi punerea în practică a altor politici ale Uniunii, după cum reiese din articolul 
6a din Tratatul CE în versiunea Tratatului de la Lisabona;

6. ia act de invitaţia adresată statelor membre, în temeiul articolului 53 din Tratatul CE în 
versiunea Tratatului de la Lisabona, să depună eforturi pentru aprofundarea liberalizării 
în domeniul prestării de servicii, în măsura în care situaţia economică generală şi situaţia 
respectivului sector economic permit acest lucru;

7. susţine competenţa legislativă a Parlamentului European şi a Consiliului în materie de 
servicii de interes economic general în sensul articolului 16 din Tratatul CE în versiunea 
Tratatului de la Lisabona, mai ales având în vedere importanţa acestora în promovarea 
coeziunii sociale şi teritoriale; atrage atenţia asupra puterii discreţionare de decizie 
acordată autorităţilor naţionale, regionale şi locale prin protocolul privind serviciile de 
interes general;  

8. subliniază, de asemenea, că Uniunea Europeană dispune de competenţe exclusive în 
materie de uniune vamală, în temeiul articolului 2b alineatul (1) din Tratatul CE în 
versiunea Tratatului de la Lisabona; subliniază competenţa legislativă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de a adopta măsuri pentru consolidarea cooperării vamale, în 
temeiul articolului 27a al Tratatului CE în versiunea Tratatului de la Lisabona; 

9. susţine consolidarea şi definirea mai precisă a principiului subsidiarităţii, precum şi 
asocierea parlamentelor naţionale la procesul legislativ, în temeiul articolului 8c din 
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Tratatul UE în versiunea Tratatului de la Lisabona, împreună cu protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, şi cu protocolul privind rolul 
parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană;

10. constată în acest context că este posibil ca, de la 1 ianuarie 2009,  anumite rapoarte de 
care este responsabilă Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, în cazul 
cărora s-ar putea ca procedura de primă lectură să nu poată fi încheiată până la sfârşitul 
anului 2008, să fie afectate de controlul principiului subsidiarităţii exercitat de către 
parlamentele naţionale1. 

                                               
1 Acesta ar putea fi cazul, în situaţia actuală, al propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind coordonarea procedurilor de atribuire a anumitor contracte de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de 
servicii în domeniile apărării şi securităţii (COM(2007)0766), al propunerii de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de simplificare a termenilor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul 
apărării în interiorul Comunității (COM (2007)0765) şi al propunerii de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind siguranța jucăriilor (COM(2008)0009).


	720976ro.doc

