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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. konstatē, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu iekšējā tirgus, patērētāju aizsardzības un muitas 
ūnijas politika negrozīti paliek koplēmuma procedūrā, kas tagad pārdēvēta par „parasto 
likumdošanas procedūru”; konstatē, ka ar iepriekšējās procedūras ieviešanu vairākos 
noteikumos Eiropas Parlamentam ir piešķirtas lielākas pilnvaras;

2. pilnībā atbalsta Lisabonas līgumu un jo īpaši ņem vērā šādus punktus:

 iekšējā tirgus izveide tagad saistīta ar horizontāliem mērķiem, piemēram, ilgtspējīgu 
attīstību, „lielā mērā konkurētspējīgu sociālo tirgus saimniecību, kas vērsta uz pilnīgu 
nodarbinātību un sociālu progresu”, kā arī ar vides aizsardzību un vides kvalitātes 
uzlabošanu;

 protokolu par iekšējo tirgu un konkurenci, un šajā saistībā apstiprina, ka konkurences 
politika ir iekšējā tirgus funkcionēšanas instruments, tomēr nav pašmērķis;

 Eiropas Savienības un dalībvalstu dalītā kompetencē atrodas līdzvērtīgi svarīgas 
pamatjomas — iekšējais tirgus, ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, patērētāju 
aizsardzība un kopīgie drošības apsvērumi sabiedrības veselības aizsardzības 
jautājumos;

 aicinājumu dalībvalstīm pielikt pūles, lai panāktu pakalpojumu plašāku liberalizāciju, 
ciktāl to pieļauj valstu vispārējais tautsaimniecības stāvoklis un stāvoklis attiecīgajā 
tautsaimniecības nozarē;

 Eiropas Parlamenta un Padomes likumdošanas kompetenci par sabiedriskiem 
pakalpojumiem, jo īpaši ņemot vērā to nozīmi sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanā; konstatē rīcības brīvību, kāda saskaņā ar Protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem ir valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm;

 subsidiaritātes principa stiprināšanu un precīzāku definīciju, kā arī valstu parlamentu 
iesaistīšanu likumdošanas procesā saskaņā ar Protokolu par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu un Protokolu par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā;

3. uzsver arī patērētāju aizsardzības nozīmi, nosakot un īstenojot citus Eiropas Savienības 
politikas virzienus; 

4. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence muitas ūnijas jomā; konstatē 
Eiropas Parlamenta un Padomes likumdošanas pilnvaras attiecībā uz pasākumiem, lai 
paplašinātu sadarbību muitas jautājumos;

5. konstatē, ka valsts parlamentu īstenotā subsidiaritātes kontrole no 2009. gada 1. janvāra 
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var ietekmēt tos Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komisijā izstrādātos ziņojumus, 
kuru pirmais lasījums nevarēs noslēgties līdz 2008. gada beigām1.

                                               
1 Tas no šodienas skatījuma varētu attiekties uz priekšlikumiem Direktīvām par publiskajiem iepirkumiem un par 
sūtījumiem aizsardzības jomā (COM(2007)0766 un (COM(2007)0765), kā arī rotaļlietu drošumu 
(COM(2008)0009).
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