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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy zůstávají politiky v oblastech vnitřního trhu, 
ochrany spotřebitelů a celní unie i nadále zahrnuty do postupu spolurozhodování, který se 
však nyní označuje jako „řádný legislativní postup“;  konstatuje, že Evropský parlament 
získal zavedením tohoto postupu v řadě ustanovení větší právo se vyjadřovat; 

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

 cíl spočívající ve vytvoření vnitřního trhu spojený s horizontálními prvky, jako jsou 
udržitelný rozvoj, „vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující 
k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku“ a vysoký stupeň ochrany 
a zlepšování kvality životního prostředí;

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

 skutečnost, že vnitřní trh, hospodářská, sociální a územní soudržnost, ochrana 
spotřebitele a společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví jsou uvedeny 
jako rovnoprávné hlavní oblasti, v nichž mají Unie a členské státy sdílenou pravomoc;

 výzvu členským státům, aby usilovaly o dosažení větší liberalizace služeb, pokud to 
umožní jejich celková hospodářská situace a situace v daných hospodářských 
odvětvích;

 legislativní pravomoc Evropského parlamentu a Rady v oblasti služeb obecného 
hospodářského zájmu, zejména s ohledem na její význam při podpoře sociální 
a územní soudržnosti; zdůrazňuje rozhodovací pravomoci, které podle Protokolu 
o službách obecného zájmu přísluší celostátním, regionálním a místním orgánům;

 konsolidaci a upřesnění definice zásady subsidiarity a zapojení vnitrostátních 
parlamentů do legislativního procesu v souladu s Protokolem o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality a s Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Evropské unii;

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

4. zdůrazňuje, že Evropská unie má výhradní pravomoc v oblasti celní unie; bere na vědomí, 
že legislativní pravomoc Evropského parlamentu a Rady přijímat opatření, jejichž cílem je 
zlepšit spolupráci v oblasti cel;

5. konstatuje, že kontrola subsidiarity, kterou budou provádět vnitrostátní parlamenty od 
1. ledna 2009, se může případně týkat zpráv projednávaných ve Výboru pro vnitřní trh 
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a ochranu spotřebitelů, u nichž do konce roku 2008 nemohlo být dokončeno první čtení 1.

                                               
1 To se může v současné době týkat návrhů směrnic o zadávání některých veřejných zakázek v oblasti obrany a 
bezpečnosti (KOM(2007)0766 a KOM(2007)0765) a také návrhu směrnice o bezpečnosti hraček 
(KOM(2008)0009).
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