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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že podľa Lisabonskej zmluvy ostávajú politiky v oblasti vnútorného trhu, 
ochrany spotrebiteľa a colnej únie zahrnuté v postupe spolurozhodovania, v súčasnosti 
premenovanom na „riadny legislatívny postup“; konštatuje, že zavedením tohto postupu 
Parlament získal vo viacerých ustanoveniach väčšie právo vyjadrovať sa;

2. vrelo odporúča Lisabonskú zmluvu a berie na vedomie najmä:

— cieľ vytvorenia vnútorného trhu spojený s horizontálnymi cieľmi, akými sú trvalo 
udržateľný rozvoj, „vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo smerujúce 
k plnej zamestnanosti a spoločenskému pokroku“, ako aj ochrana a zlepšovanie kvality 
životného prostredia;

— Protokol o vnútornom trhu a hospodárskej súťaži a v tejto súvislosti potvrdzuje, že 
politika hospodárskej súťaže je nevyhnutným nástrojom fungovania vnútorného trhu, nie 
je však samoúčelná;

— skutočnosť, že vnútorný trhu, hospodárska, sociálna a územná súdržnosti, ochrana 
spotrebiteľa a spoločné otázky bezpečnosti v oblasti verejného zdravia sú medzi hlavnými 
oblasťami činností s rovnakým významom, v ktorých sa Únia a členské štáty delia 
o právomoc;

— výzvu členským štátom, aby sa usilovali o dosiahnutie rozsiahlej liberalizácie služieb, 
pokiaľ to dovoľuje ich celková hospodárska situácia a situácia príslušných hospodárskych 
odvetví;

— legislatívnu právomoc Európskeho parlamentu a Rady v oblasti služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu, najmä s ohľadom na jej význam pri podpore sociálnej a územnej 
súdržnosti; zdôrazňuje priestor konať podľa vlastného uváženia, ktorý podľa Protokolu 
o službách všeobecného záujmu prislúcha vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom;

— posilnenie a presnejšiu definíciu zásady subsidiarity a zapojenie národných 
parlamentov do legislatívneho procesu v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality, ako aj s Protokolom o úlohe národných parlamentov 
v Európskej únii;

3. ďalej zdôrazňuje význam zohľadnenia požiadaviek ochrany spotrebiteľa ako prierezovej 
úlohy pri stanovení a vykonávaní iných politík Únie; 

4. zdôrazňuje, že v oblasti colnej únie má Európska únia výhradnú právomoc; berie na 
vedomie legislatívne právomoci Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa opatrení 
zameraných na rozšírenie colnej spolupráce;

5. konštatuje, že kontrola subsidiarity, ktorú budú vykonávať národné parlamenty od 
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1. januára 2009, sa môže týkať správ Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
v prípade ktorých nebolo do konca roku 2008 dokončené prvé čítanie.1

                                               
1 Podľa súčasnej situácie by sa to mohlo týkať návrhov smerníc týkajúcich sa zadávania verejných zákaziek a 
transferov na účely obrany (KOM(2007)0766 a KOM(2007)0765) a bezpečnosti hračiek (KOM(2008)0009.
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