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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. stwierdza, że zgodnie z Traktatem Lizbońskim polityka w dziedzinie rynku 
wewnętrznego, ochrony konsumentów i unii celnej pozostaje zapisana niezmiennie w 
procedurze współdecyzji, której nazwę zmieniono obecnie na „zwykłą procedurę 
prawodawczą”; zwraca uwagę na wzrost roli Parlamentu Europejskiego wskutek 
wprowadzenia powyższej procedury w odniesieniu do kilku przepisów; 

2. popiera fakt, że w art. 2 ust. 3 Traktatu UE zmienionego Traktatem Lizbońskim cel 
utworzenia rynku wewnętrznego występuje obecnie w połączeniu z celami 
horyzontalnymi odnoszącymi się do kwestii społecznych i ochrony środowiska, takimi 
jak trwały rozwój, „społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności 
zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego”, oraz ochrona i poprawa 
jakości środowiska naturalnego;

3. przyjmuje do wiadomości Protokół w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji i 
potwierdza w tym kontekście, że polityka konkurencji jest instrumentem zapewniającym 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, lecz nie stanowi jednak celu samego w sobie;

4. ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z art. 2c ust. 2 Traktatu WE 
zmienionego Traktatem Lizbońskim między innymi rynek wewnętrzny, spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna, ochrona konsumentów i wspólne kwestie 
bezpieczeństwa w dziedzinie zdrowia publicznego wymieniane są jako równoważne 
podstawowe obszary, w których Unia i państwa członkowskie posiadają kompetencję 
dzieloną;

5. podkreśla również znaczenie ochrony konsumentów jako zagadnienia uwzględnianego 
przy ustalaniu i realizacji innych polityk, tak jak to zostało podkreślone w art. 6a 
Traktatu WE zmienionego Traktatem Lizbońskim;

6. odnotowuje wezwanie skierowane do państw członkowskich zgodnie z art. 53 
Traktatu WE zmienionego Traktatem Lizbońskim do podjęcia wysiłków na rzecz dalszej 
liberalizacji w dziedzinie usług, o ile pozawala na to ogólna sytuacja gospodarcza 
i sytuacja w danym sektorze gospodarczym; 

7. popiera uprawnienia legislacyjne Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do usług świadczonych w interesie ogólnym zgodnie z art. 16 Traktatu WE zmienionego 
Traktatem Lizbońskim, w szczególności biorąc pod uwagę ich znaczenie w promowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej; podkreśla zakres swobody, który Protokół w sprawie 
usług świadczonych w interesie ogólnym przyznaje organom krajowym, regionalnym i 
lokalnym;  

8. ponadto wskazuje, że Unia Europejska zgodnie z art. 2b ust. 1 Traktatu WE zmienionego 
Traktatem Lizbońskim posiada wyłączną kompetencję w dziedzinie unii celnej;  zwraca 
uwagę na uprawnienia legislacyjne Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
środków mających na celu rozwój współpracy celnej zgodnie z art. 27a Traktatu WE 
zmienionego Traktatem Lizbońskim; 
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9. popiera wzmocnienie i bardziej precyzyjną definicję zasady pomocniczości oraz 
włączenie parlamentów narodowych do procesu stanowienia prawa zgodnie z art. 8c 
Traktatu WE zmienionego Traktatem Lizbońskim w połączeniu z Protokołem w sprawie 
stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności oraz Protokołem w sprawie roli 
parlamentów narodowych w Unii Europejskiej;

10. w tym kontekście uważa, że kontrola stosowania zasady pomocniczości dokonywana 
przez parlamenty narodowe od 1 stycznia 2009 r. obejmie ewentualnie sprawozdania 
sporządzane przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w 
przypadku których pierwsze czytanie nie zostałoby zakończone do końca 2008 r.1

                                               
1 Mogłoby to z dzisiejszej perspektywy dotyczyć wniosków dotyczących dyrektywy w sprawie koordynacji 
procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa (COM(2007)0766 i COM(2007)0765) oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek (COM(2008)0009).  


	720976pl.doc

