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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et pärast Lissaboni lepingut jäävad siseturu-, tarbijakaitse- ja tolliliidu poliitika 
muutumatult kaasotsustamismenetlusega sätestatuks, nüüd juba seadusandlikuks 
tavamenetluseks ümbernimetatuna; rõhutab Euroopa Parlamendi suuremat 
kaasarääkimisõigust teatud eeskirjade puhul ülalpool nimetatud menetluse sisseviimise 
kaudu; 

2. toetab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 2 lõikes 3 Lissaboni lepingu versioonis on 
siseturu loomise eesmärgi saavutamine edaspidi seotud sotsiaalse ning ökoloogilise 
tagapõhjaga horisontaalsete eesmärkidega, nagu säästlik areng, „kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus, mille eesmärk on saavutada täielik 
tööhõive ja sotsiaalne progress“, keskkonnakaitse ning keskkonnakvaliteedi 
parandamine;

3. võtab teadmiseks protokolli sisseturu ning konkurentsi kohta ja kinnitab sellega seoses 
veelkord, et konkurentsipoliitika on vahend siseturu toimimiseks, kuid siiski mitte 
omaette eesmärk;

4. tunneb lisaks sellele heameelt, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 2c lõikes 2 
Lissaboni lepingu versioonis on muu hulgas siseturgu, majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, tarbijakaitset ja ühiseid ohutusprobleeme rahvatervise 
küsimustes nimetatud võrdõiguslike põhivaldkondadena, milles liit ja liikmesriigid 
pädevust jagavad;

5. rõhutab laiemalt tarbijakaitse tähendust läbiva ülesandena liidu ülejäänud poliitika 
määratlemisel ning rakendamisel, nagu on rõhutatud Euroopa Ühenduse asutamis-
lepingu artiklis 6a Lissaboni lepingu versioonis;

6. võtab teadmiseks liikmesriikidele vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 
53 Lissaboni lepingu versioonis tehtud üleskutse teha jõupingutusi teenuste valdkonna 
edasiseks liberaliseerimiseks, niipalju kui majanduslik olukord ning vastava 
majandusharu seisukord seda lubavad;

7. toetab Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusloomepädevust üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste valdkonnas vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 16 
Lissaboni lepingu versioonis, võttes eriti arvesse nende tähendust sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel; rõhutab diskretsiooni, mille riiklikud, 
piirkondlikud ning kohalikud ametiasutused saavad vastavalt protokollile üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste kohta;  

8. rõhutab lisaks sellele, et vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 2b lõikele 1 
Lissaboni lepingu versioonis jääb Euroopa Liidule ainupädevus tolliliidu valdkonnas; 
rõhutab Euroopa Parlamendi ning nõukogu õigusloomepädevust tollikoostöö meetmete 
väljakujundamisel vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 27a Lissaboni 
lepingu versioonis; 

9. toetab nii subsidiaarsuse põhimõtte tugevdamist ja täpsemat määratlust kui ka riikide 
parlamentide kaasamist õigusloomeprotsessi vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 8c 
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Lissaboni lepingu versioonis seoses protokolliga subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta ning protokolliga riikide parlamentide rolli kohta Euroopa 
Liidus;

10. märgib sellega seoses, et riikide parlamentide subsidiaarsuse kontroll alates 1. jaanuarist 
2009 võib mõjutada siseturu- ja tarbijakaitse komisjoni aruanded, mille esimest lugemist 
ei ole jõutud lõpetada enne 2008. aasta lõppu1. 

                                               
1 Praegusest vaatenurgast võiks see mõjutada direktiivide eelnõusid avalike hangete ja vedude kohta 
kaitsevaldkonnas (KOM(2007)0766 ja KOM(2007)0765 nagu ka mänguasjade turvalisuse kohta 
(KOM(2008)0009).


	720976et.doc

