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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. observă că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, procedura de codecizie, redenumită 
"procedura legislativă ordinară", continue să fie aplicabilă politicilor din domeniile pieței 
interne, protecției consumatorilor și uniunii vamale; constată că prin introducerea acelei 
proceduri în mai multe dispoziții, rolul și importanța Parlamentului European au căpătat o 
amploare sporită;

2. susține pe deplin Tratatul de la Lisabona și ia act, în special, de următoarele aspecte:

 obiectivul înființării unei piețe interne corelată cu elemente orizontale, precum 
dezvoltarea durabilă, o „economie de piață socială foarte concurențială vizând 
ocuparea deplină a forței de muncă și progresul social” și protejarea și îmbunătățirea 
calității mediului;

 protocolul privind piața internă și concurența și confirmă în acest context că, chiar 
dacă politica în materie de concurență este un instrument al funcționării pieței interne, 
aceasta nu este, însă, un scop în sine;

 faptul că piața internă, coeziunea economică, socială și teritorială, protecția 
consumatorilor și obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică se 
regăsesc pe lista principalelor domenii de activitate de aceeași importanță, în care 
Uniunea își împarte competența cu statele membre;

 îndemnul adresat statelor membre de a depune eforturi în vederea liberalizării pe scară 
largă a serviciilor, în măsura în care situația lor economică generală și sectoarele 
economice în cauză o permit,

 competența legislativă a Parlamentului European și a Consiliului în privința serviciilor 
de interes economic general, având în vedere în special importanța acestora în 
promovarea coeziunii teritoriale și sociale; atrage atenția asupra puterii discreționare 
de decizie acordată autorităților naționale, regionale și locale prin protocolul privind 
serviciile de interes general;

 consolidarea și definirea mai precisă a principiului subsidiarității și includerea 
parlamentelor naționale în procesul legislativ, așa cum este stipulat în Protocolul 
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității și în Protocolul privind 
rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană;

3. subliniază, de asemenea, importanța protecției consumatorului ca abordare integrată în 
elaborarea și punerea în practică a altor politici ale Uniunii; 

4. subliniază că Uniunea Europeană are competențe exclusive în domeniul uniunii vamale; ia 
act de atribuțiile legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului în privința 
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măsurilor de extindere a cooperării în domeniul vamal;

5. constată că este posibil ca, de la 1 ianuarie 2009, anumite rapoarte de care este 
responsabilă Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, în cazul cărora s-ar 
putea ca procedura de primă lectură să nu poată fi încheiată până la sfârșitul anului 2008, 
să fie afectate de controlul principiului subsidiarității exercitat de către parlamentele 
naționale1.
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