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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. установява, че съгласно Договора от Лисабон процедурата за съвместно вземане на 
решения, преименувана вече на „обикновена законодателна процедура“, 
продължава да се прилага спрямо политиките в областите вътрешен пазар, защита 
на потребителите и митнически съюз; изтъква, че на Европейския парламент е 
дадено засилено право на глас чрез въвеждането на тази процедура в редица 
разпоредби;

2. одобрява изцяло договора от Лисабон и отбелязва особено:

 целта за установяване на вътрешен пазар, обвързан в хоризонтално измерение с 
устойчивото развитие, "силно конкурентната социална пазарна икономика, 
която има за цел пълна заетост и социален прогрес" и защитата и подобряването 
на качеството на околната среда;

 Протокола относно вътрешния пазар и конкуренцията и изтъква в тази връзка, 
че политиката в областта на конкуренцията е необходим инструмент за 
функционирането на вътрешния пазар, без да е самоцел;

 факта, че 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;

 призива към държавите-членки да положат усилия за по-голяма степен на 
либерализация на услугите, доколкото общата им икономическа ситуация и 
ситуацията в съответния икономически сектор позволяват това;

 законодателната компетентност на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на услугите от общ икономически интерес, по-специално с оглед на 
тяхното значение 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;

 засилването и по-прецизното дефиниране на принципа на субсидиарност, както 
и приобщаването на националните парламенти към законодателния процес в 
съответствие с Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност 
и на пропорционалност, както и на Протокола относно ролята на националните 
парламенти в Европейския съюз;

3. подчертава освен това значението на защитата на потребителите като всеобща 
задача при определянето и прилагането на останалите политики на Съюза;
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4. подчертава, че Европейският съюз има изключителна компетентност по отношение 
на митническия съюз; подчертава законодателната компетентност на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на мерките за засилване на митническото 
сътрудничество; 

5. установява, че контролът на субсидиарността от страна на националните 
парламенти от 1 януари 2009 г. би могъл да засегне доклади в комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, първото четене на които не може да 
приключи до края на 2008 г.1.

                                               
1 Това би могло, от днешна гледна точка, да засегне предложенията за директиви относно възлагане на 
обществени поръчки и относно опростяване на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с 
отбраната, вътре в Общността (СОМ(2007)0766 и СОМ(2007)0765), както и относно безопасността на 
детските играчки (СОМ(2008)0009).
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