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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för 
konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att politiken på områdena för den inre marknaden, 
konsumentskydd och tullunionen enligt Lissabonfördraget förblir förankrad i 
medbeslutandeförfarandet, som döpts om till ”det ordinarie lagstiftningsförfarandet”. 
Parlamentet understryker Europaparlamentets ökade rätt till medbestämmande genom 
införande av detta förfarande vid många beslut.

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat Lissabonfördraget och noterar särskilt

– målet att skapa en inre marknad som är kopplad till övergripande element, t.ex. hållbar 
utveckling, en i hög grad konkurrenskraftig social marknadsekonomi som syftar till att 
skapa full sysselsättning och sociala framsteg samt miljöskydd och en bättre 
miljökvalitet,

– protokollet om den inre marknaden och konkurrensen, och påpekar i detta 
sammanhang att konkurrenspolitiken är ett nödvändigt instrument för att få den inre 
marknaden att fungera; den är inget självändamål,

– att den inre marknaden, den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, 
konsumentskyddet och gemensamma säkerhetsfrågor på folkhälsoområdet finns med 
på listan över likvärdiga huvudområden som unionen och medlemsstaterna har ett 
delat ansvar för,

– uppmaningen till medlemsstaterna att anstränga sig för att åstadkomma en mer 
långtgående liberalisering av tjänstemarknaden, förutsatt att den allmänna ekonomiska 
situationen och de berörda branscherna tillåter detta,

– Europaparlamentets och rådets lagstiftande behörighet när det gäller tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, särskilt med tanke på deras betydelse för att främja social 
och territoriell sammanhållning, och det självbestämmande som nationella, regionala 
och lokala myndigheter ges enligt protokollet om tjänster av allmänt intresse,

– konsolideringen och den mer specifika definitionen av subsidiaritetsprincipen och de 
nationella parlamentens involvering i lagstiftningsprocessen, enligt vad som fastslås i 
protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen samt i 
protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

3. Europaparlamentet understryker vidare betydelsen av konsumentskyddet som en 
övergripande fråga vid fastställande och genomförande av övrig gemenskapspolitik.

4. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen ensam bär ansvaret när det gäller 
tullunionen. Parlamentet understryker Europaparlamentets och rådets 
lagstiftningsbefogenheter i fråga om åtgärder för en utvidgning av samarbetet inom 
tullväsendet.
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5. Europaparlamentet konstaterar att betänkanden från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd eventuellt kan bli föremål för subsidiaritetskontroll av de nationella 
parlamenten från och med den 1 januari 2009. Detta gäller betänkanden där första 
behandlingen inte har hunnit avslutas i slutet av 2008.1

                                               
1 Detta skulle, sett ur dagens perspektiv, kunna gälla förslagen till direktiv om anbudsinfordran och villkoren för 
överföring inom försvars- och säkerhetsområdet (KOM(2007)0766 och KOM(2007)0765) samt om leksakers 
säkerhet (KOM(2008)0009). 
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