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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at politikkerne i forbindelse med det indre marked, forbrugerbeskyttelse og 
toldunionen efter Lissabontraktaten fortsat er forankret i den fælles beslutningsprocedure, 
nu omdøbt til "ordinær lovgivningsprocedure"; understreger Europa-Parlamentets øgede 
medbestemmelsesret som følge af indførelsen af den ovennævnte procedure ved nogle 
bestemmelser;

2. går ind for, at målet om at oprette et indre marked i EU-traktatens artikel 2, stk. 3, i 
Lissabontraktatens udformning nu forbindes med horisontale mål med socialt og 
økologisk sigte, såsom en bæredygtig udvikling, "en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt", samt 
miljøbeskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten;

3. tager protokollen vedrørende det indre marked og konkurrencen til efterretning og 
understreger i denne forbindelse, at konkurrencepolitikken er et instrument til at sikre et 
velfungerende indre marked, men at den ikke er et mål i sig selv;

4. bifalder desuden, at EF-traktatens artikel 2c, stk. 2, i Lissabontraktatens udformning bl.a. 
betegner det indre marked, økonomisk, social og territorial samhørighed, 
forbrugerbeskyttelse og fælles sikkerhedsanliggender inden for området for folkesundhed 
som ligeberettigede hovedområder, på hvilke Unionen og medlemsstaterne har delt 
kompetence;

5. understreger endvidere forbrugerbeskyttelsens betydning som tværgående opgave ved 
fastlæggelse og gennemførelse af Unionens andre politikker, som det fremhæves i EF-
traktatens artikel 6a i Lissabontraktatens udformning;

6. tager opfordringen i EF-traktatens artikel 53 i Lissabontraktatens udformning til 
medlemsstaterne om at tilstræbe fortsat liberalisering af tjenesteydelserne til efterretning, 
forudsat at den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor 
tillader det;

7. går ind for Europa-Parlamentet og Rådets lovgivningskompetence for tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse ifølge definitionen i EF-traktatens artikel 16 i 
Lissabontraktatens udformning, navnlig under hensyntagen til deres betydning for fremme 
af social og territorial samhørighed; fremhæver spillerummet for skøn, som de nationale, 
regionale og lokale myndigheder råder over ifølge protokollen for tjenesteydelser af almen 
interesse;

8. fremhæver derudover, at EU i henhold til  EF-traktatens artikel 2b, stk. 1, i 
Lissabontraktatens udformning har enekompetence vedrørende toldunionen; understreger 
Europa-Parlamentets og Rådets lovgivningskompetence for foranstaltninger til udvidelse 
af toldsamarbejdet i henhold til EF-traktatens artikel 27a i Lissabontraktatens udformning;
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9. går ind for at styrke og præcisere definitionen af nærhedsprincippet samt for at inddrage 
de nationale parlamenter i lovgivningsprocessen i henhold til EU-traktatens artikel 8c i 
Lissabontraktatens udformning i forbindelse med protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet samt protokollen om de nationale 
parlamenters rolle i EU;

10. konstaterer i denne forbindelse, at betænkninger fra Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse fra 1. januar 2009 eventuelt berøres af de nationale parlamenters 
nærhedskontrol, hvis de pågældende betænkningers førstebehandling ikke kan afsluttes 
inden udgangen af 2008.1

                                               
1 Dette kunne set fra det aktuelle synspunkt i dag vedrøre direktivforslagene om  indgåelse af visse offentlige 
kontrakter og overførsel af forsvarsprodukter (KOM(2007)0766 og KOM(2007)0765) samt om sikkerhedskrav 
til legetøj (KOM(2008)0009).  
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