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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. konstatuoja, kad pagal Lisabonos sutartį vykdant vidaus rinkos, vartotojų apsaugos ir 
muitų sąjungos politiką ir toliau taikoma bendro sprendimo procedūra, dabar pervadinta į 
„įprastą teisėkūros procedūrą“; pabrėžia, kad ėmus taikyti minėtąją procedūrą tam 
tikriems sprendimams Europos Parlamentas įgijo daugiau teisių;

2. iš visos širdies pritaria Lisabonos sutarčiai ir ypač atkreipia dėmesį į:

 tikslą sukurti vidaus rinką, susijusią su horizontaliaisiais socialiniais ir ekologiniais 
elementais

 Protokolą dėl vidaus rinkos ir konkurencijos ir atsižvelgdamas į jį pažymi, kad 
konkurencijos politika yra būtina vidaus rinkos veikimo priemonė, o ne tikslas 
savaime;

 vidaus rinką, ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, vartotojų apsaugą ir bendras 
su visuomenės sveikata susijusias saugumo priemones, kaip į pagrindines veiklos 
sritis, kuriose Europos Sąjunga dalijasi savo kompetencija su valstybėmis narėmis;

 raginimą valstybėms narėms dėti daugiau pastangų siekiant iš esmės liberalizuoti 
paslaugų rinką, kiek įmanoma atsižvelgiant į bendrą ekonominę padėtį ir į padėtį 
atitinkamuose ekonomikos sektoriuose

 Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros kompetenciją, susijusią bendrus 
ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis, ypač atsižvelgiant į socialinės ir 
teritorinės sanglaudos svarbą; atkreipia dėmesį į Protokole dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų nurodytą veiksmų laisvę, kurią turi nacionalinės, regioninės ir 
vietos valdžios institucijos;

 tai, kad sustiprinamas ir aiškiau apibrėžiamas subsidiarumo principas, kad 
nacionaliniai parlamentai įtraukiami į teisėkūros procesą, kaip nustatyta Protokole dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo bei Protokole dėl nacionalinių 
parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje;

3. pabrėžia, kad vartotojų apsauga yra svarbi užduotis, į kurią atsižvelgiama nustatant ir 
vykdant kitų sričių Sąjungos politiką;

4. pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi išimtinę kompetenciją muitų sąjungos srityje; pabrėžia 
Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros kompetenciją, susijusią priemonėmis 
bendradarbiavimui muitinių darbo srityje gerinti;

5. taigi konstatuoja, kad, kai nacionaliniai parlamentai nuo 2009 m. sausio 1 d. vykdys 
subsidiarumo principo kontrolę, galėtų būti kontroliuojami ir Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto pranešimai, kurie nebaigti svarstyti per pirmąjį svarstymą iki 2008 m. 
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1 Tai, dabartiniu požiūriu, galėtų būti pasiūlymai dėl direktyvų dėl su gynyba susijusių pirkimo sutarčių 
sudarymo ir produktų siuntimo (COM(2007)0766) ir COM(2007)0765), taip pat Direktyva dėl žaislų saugos 
(COM(2008)0009).
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