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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Lissaboni lepingu kohaselt kohaldatakse siseturu-, tarbijakaitse- ja tolliliidu 
poliitika suhtes jätkuvalt kaasotsustamismenetlust, mis on nüüd seadusandlikuks 
tavamenetluseks ümber nimetatud; märgib, et Euroopa Parlamendile on antud suurem 
kaasarääkimisõigus teatavate sätete puhul selle menetluse sisseviimise kaudu;

2. toetab Lissaboni lepingut kogu südamest ja võtab eelkõige teadmiseks:

 siseturu loomise eesmärgi, mis on seotud horisontaalsete elementidega, nagu säästev 
areng, „sotsiaalne turumajandus, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja 
sotsiaalne progress“ ning keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine;

 protokolli siseturu ja konkurentsi kohta ning juhib sellega seoses tähelepanu, et kuigi 
konkurentsipoliitika on vajalik vahend siseturu toimimiseks, ei ole see siiski mitte 
omaette eesmärk;

 asjaolu, et siseturgu, majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
tarbijakaitset ja ühiseid ohutusprobleeme rahvatervise küsimustes on nimetatud 
võrdõiguslike põhivaldkondadena, milles Euroopa Liit ja liikmesriigid pädevust 
jagavad;

 nõude liikmesriikidele püüda teenuste valdkonda laialdasemalt liberaliseerida, kui 
nende üldine majanduslik olukord ning asjaomase majandusharu olukord seda 
lubavad;

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusloomepädevuse üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste valdkonnas, võttes eriti arvesse nende tähendust sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel; võtab teadmiseks diskretsiooni, mille riiklikud, 
piirkondlikud ning kohalikud ametiasutused saavad vastavalt protokollile 
üldhuviteenuste kohta;

 subsidiaarsuse põhimõtte tugevdamise ja täpsema määratluse ning riikide 
parlamentide kaasamise õigusloomeprotsessi, nagu on määratletud protokollis 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta ning protokollis 
riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus;

3. rõhutab lisaks tarbijakaitse nõuetega arvestamise tähtsust kõikides valdkondades liidu 
ülejäänud poliitika määratlemisel ning rakendamisel;

4. rõhutab, et Euroopa Liidul on ainupädevus tolliliidu valdkonnas; võtab teadmiseks 
Euroopa Parlamendi ning nõukogu õigusloomega seotud volitused tollikoostöö 
laiendamise meetmete osas;

5. märgib, et riikide parlamentide poolne kontroll vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele võib 
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alates 1. jaanuarist 2009 mõjutada siseturu- ja tarbijakaitse komisjoni raporteid, mille 
esimest lugemist ei ole jõutud lõpetada enne 2008. aasta lõppu1.

                                               
1 Praegusest vaatenurgast võiks see mõjutada ettepanekuid võtta vastu direktiivid avalike hangete ja vedude 
kohta kaitsevaldkonnas (KOM(2007)0766 ja KOM(2007)0765) ning mänguasjade turvalisuse kohta 
(KOM(2008)0009).
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