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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Lissabonin sopimuksen mukaan sisämarkkina-, kuluttajansuoja- ja 
tulliliittoasiat pysyvät edelleen yhteispäätösmenettelyssä, jota kutsutaan nyttemmin 
"tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi"; korostaa, että kyseisen menettelyn käyttöönotto 
eräissä asioissa kasvattaa parlamentin valtaa;

2. pitää Lissabonin sopimusta erittäin myönteisenä ja panee merkille erityisesti, että

– sisämarkkinoiden toteuttamistavoitteeseen on kytketty horisontaalisia tekijöitä, kuten 
kestävä kehitys, "täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous" sekä ympäristönsuojelu ja ympäristön 
laadun parantaminen,

– on laadittu pöytäkirja sisämarkkinoista ja kilpailusta, ja toteaa sen suhteen, että 
kilpailupolitiikka on sisämarkkinoiden luomisessa tarvittava väline, jolla varmistetaan 
sisämarkkinoiden toimintakyky, mutta se ei ole itsetarkoitus,

– sisämarkkinat, taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, kuluttajansuoja 
ja yhteiset varotoimet kansanterveysasioissa on sisällytetty niihin keskeisiin aloihin, joilla 
sovelletaan unionin ja jäsenvaltioiden kesken jaettua toimivaltaa,

– jäsenvaltioille on osoitettu kehotus pyrkiä etenemään palvelujen vapauttamisessa 
pidemmälle kuin direktiiveissä säädetään, jos niiden yleinen taloudellinen tilanne ja olot 
asianomaisella elinkeinoelämän alalla sen sallivat,

– parlamentilla ja neuvostolla on jaettu toimivalta yleistä taloudellista etua koskevissa 
palveluissa, varsinkin kun otetaan huomioon niiden merkitys sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä, ja että yleistä etua koskevista palveluista tehtyyn 
pöytäkirjaan sisältyy kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten harkintavalta,

– toissijaisuusperiaattetta on vahvistettu ja se on määritelty täsmällisesti, ja että kansalliset 
parlamentit osallistuvat lainsäädäntömenettelyyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti ja kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan mukaisesti;

3. korostaa kuluttajansuojaa koskevien vaatimusten huomioon ottamista unionin muita 
politiikkoja ja muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa;

4. korostaa, että unionilla on yksinomainen toimivalta tulliliittoasioissa; panee merkille
parlamentin ja neuvoston jaetun toimivallan tiiviimmässä yhteistyössä tulliasioissa;

5. toteaa, että kansallisten parlamenttien 1. tammikuuta 2009 alkaen suorittaman 
toissijaisuusperiaatteen valvonnan piiriin voi osua sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan mietintöjä, joiden ensimmäistä käsittelyä ei ole voitu saattaa 
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loppuun vuoden 2008 loppuun mennessä1.

                                               
1 Tämä voisi koskea puolustusalan hankintasopimuksia ja puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoa koskevia 
direktiiviehdotuksia (KOM(2007)0766 ja KOM(2007)0765) sekä lelujen turvallisuutta koskevaa 
direktiiviehdotusta (KOM(2008)0009).



AD\726758FI.doc 5/5 PE404.819v03-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 3.6.2008

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

30
1
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne 
Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, 
Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, 
Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita 
Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, 
Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse 
Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)

Dragoş Florin David, Jean-Paul Gauzès, Sirpa Pietikäinen


