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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások –
versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program 
létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 
652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0441),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
43. cikkének (2) bekezdésére, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, valamint 114., 
173. és 338. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C8-0254/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Európai Bizottsága …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 [HL C 0., 0000.0.0., 0. o.
2 [HL C 0., 0000.0.0., 0. o.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért helyénvaló létrehozni egy a 
belső piacra, a vállalkozások, köztük a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességére, és az európai 
statisztikákra vonatkozó programot (a 
továbbiakban: program). A programot a 
2021-től 2027-ig tartó hétéves időtartamra 
kell létrehozni.

(7) Ezért helyénvaló létrehozni egy 
egységes piaci programot, amely 
megerősíti a belső piacot és javítja annak 
működését a vállalkozások – és elsősorban
a mikro-, kis- és középvállalkozások –
versenyképessége, a standardizáció, a 
fogyasztóvédelem, az élelmiszerellátási 
lánc és az európai statisztikákra vonatkozó 
program terén (a továbbiakban: program). 
A programot a 2021-től 2027-ig tartó 
hétéves időtartamra kell létrehozni.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k és 
az idegenforgalmi ágazat –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
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erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását.

döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A modern belső piac előmozdítja a 
versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások 
és a munkavállalók javát szolgálja. A 
szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső 
piacának jobb kiaknázása az európai 

(9) A modern belső piac a 
tisztességesség és az átláthatóság elvén 
alapul, előmozdítja a versenyt, és a 
fogyasztók, a vállalkozások és a 
munkavállalók javát szolgálja. A 
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vállalkozások számára lehetővé teszi a 
munkahelyteremtést és a határokon átnyúló 
növekedést, szélesebb szolgáltatási 
választékot kínál jobb áron és magas 
színvonalat tart fenn a fogyasztók és a 
munkavállalók számára. Ennek elérése 
érdekében a programnak hozzá kell 
járulnia a fennmaradó akadályok 
megszüntetéséhez és biztosítania kell az új 
innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó 
szabályozási keretet.

szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső 
piacának jobb kiaknázása az európai 
vállalkozások számára lehetővé teszi a 
munkahelyteremtést és a határokon átnyúló 
növekedést, szélesebb szolgáltatási 
választékot kínál jobb áron és magas 
színvonalat tart fenn a fogyasztók és a 
munkavállalók számára. Ennek elérése 
érdekében a programnak hozzá kell 
járulnia a belső piaci fejlemények jobb 
nyomon követéséhez, beleértve az új 
technológiák és innovatív üzleti modellek 
hatását, a fennmaradó akadályok 
azonosításához és megszüntetéséhez, és 
biztosítania kell az új innovatív üzleti 
modellekhez – köztük a szociális 
vállalkozási formákhoz – alkalmazkodó 
szabályozási keretet.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A belső piac szabályozási akadályai 
– a megelőző mechanizmusok, közös 
szabályok elfogadása és ilyen uniós 
szabályozás hiányában a kölcsönös 
elismerés elve révén – számos ipari termék 
esetében már felszámolásra kerültek. 
Azokon a területeken, ahol nincs uniós 
jogszabály, a kölcsönös elismerés elve azt 
jelenti, hogy az egyik tagállamban 
jogszerűen forgalmazott áruk a szabad 
mozgáshoz való jogot élvezik és a többi 
tagállamban is értékesíthetők. A kölcsönös 
elismerés nem megfelelő alkalmazása 
azonban megnehezíti a vállalatok számára 
a más tagállamok piacaihoz való 
hozzáférést. Az árupiacok nagyfokú 
integrációja ellenére mindez elvesztegetett 
lehetőségeket jelent a gazdaság egésze 
számára. A programnak ezért törekednie 

(10) A belső piac szabályozási akadályai 
– a megelőző mechanizmusok, közös 
szabályok és standardok elfogadása és 
ilyen uniós szabályozás hiányában a 
kölcsönös elismerés elve révén – számos 
ipari termék esetében már felszámolásra 
kerültek. Azokon a területeken, ahol nincs 
uniós jogszabály, a kölcsönös elismerés 
elve azt jelenti, hogy az egyik tagállamban 
jogszerűen forgalmazott áruk a szabad 
mozgáshoz való jogot élvezik és a többi 
tagállamban is értékesíthetők, feltéve, hogy 
az adott tagállam nem ellenzi az 
értékesítést. A kölcsönös elismerés nem 
megfelelő alkalmazása azonban 
megnehezíti a vállalatok számára a más 
tagállamok piacaihoz való hozzáférést. Az 
árupiacok nagyfokú integrációja ellenére 
mindez elvesztegetett lehetőségeket jelent 
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kell arra, hogy javítsa az áruk területén a 
kölcsönös elismerés alkalmazását, és 
csökkentse a piacra kerülő illegális és nem 
szabványos áruk számát.

a gazdaság egésze számára. A programnak 
ezért törekednie kell arra, hogy javítsa az 
áruk területén a kölcsönös elismerés 
alkalmazását, és hogy a célzott 
tudatosságnövelés és képzés, a 
termékinformációs kapcsolattartó pontok 
támogatása, valamint az illetékes 
hatóságok közötti, a kölcsönös elismerés 
érdekében folytatott jobb együttműködés 
révén csökkentse a piacra kerülő illegális 
és nem szabványos áruk számát.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az új szabályozási és végrehajtási 
kihívások szorosan kapcsolódnak a 
digitális forradalom gyorsan változó 
környezetéhez, és olyan kérdéseket 
érintenek, mint a számítógépes biztonság, a 
tárgyak internete vagy a mesterséges 
intelligencia. Amennyiben valamilyen kár 
következik be, a termékbiztonságra és a 
felelősségre vonatkozó szigorú szabályok 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan 
szakpolitikai választ lehessen biztosítani, 
amely lehetővé teszi az európai polgárok, 
így a fogyasztók és a vállalkozások 
számára is, hogy éljenek az ilyen szabályok 
előnyeivel. A programnak ezért hozzá kell 
járulnia az innováció elősegítését célzó 
uniós termékfelelősségi rendszer gyors 
alkalmazkodásához és érvényesítéséhez.

(11) Az új szabályozási és végrehajtási 
kihívások szorosan kapcsolódnak a 
digitális forradalom gyorsan változó 
környezetéhez, és olyan kérdéseket 
érintenek, mint a számítógépes biztonság, a 
tárgyak internete vagy a mesterséges 
intelligencia. Amennyiben valamilyen kár 
következik be, a termékbiztonságra és a 
felelősségre vonatkozó szigorú szabályok, 
egyértelműség és szigorú végrehajtási 
szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
olyan szakpolitikai választ lehessen 
biztosítani, amely lehetővé teszi az európai 
polgárok, így a fogyasztók és a 
vállalkozások számára is, hogy éljenek az 
ilyen szabályok előnyeivel. A programnak 
ezért hozzá kell járulnia az innováció 
elősegítését célzó uniós termékfelelősségi 
rendszer gyors alkalmazkodásához és 
érvényesítéséhez, garantálva ugyanakkor 
a fogyasztók biztonságát.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az uniós jognak meg nem felelő
termékek forgalomba hozatala egyrészt 
hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak
megfelelő termékeket, másrészt 
veszélyeztethetik a fogyasztókat. Számos 
vállalkozó figyelmen kívül hagyja a 
szabályokat vagy az ismeretek hiánya 
miatt, vagy szándékosan, versenyelőny 
szerzése érdekében. A piacfelügyeleti 
hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és 
tevékenységüket a nemzeti határok 
korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós 
vagy akár globális szinten kereskednek. A 
piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-
kereskedelem esetében küzdenek nagy 
nehézségekkel a harmadik országokból 
behozott nem megfelelő termékek nyomon 
követése és a joghatóságuk alá tartozó 
felelős szervezet megkeresése terén. A 
programnak ezért arra kell törekednie, 
hogy a vállalkozók részére megfelelő 
ösztönzőket nyújtson, megerősítse a 
megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse 
a végrehajtó hatóságok közötti határokon 
átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza
a termékek megfelelőségének 
megerősítésére. A programnak hozzá kell 
továbbá járulnia a piacfelügyeleti 
tevékenységek meglévő keretének 
megszilárdításához, ösztönöznie kell a 
különböző tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságainak együttes fellépését, javítania 
kell az információcserét és elő kell 
mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját.

(12) Az uniós jognak nem megfelelő
termékek forgalomba hozatala –
függetlenül attól, hogy a termékeket 
hagyományos vagy elektronikus úton 
hozzák-e forgalomba, és  attól, hogy 
azokat az Unióban gyártották-e vagy 
harmadik országból származnak-e – az 
európai polgárok és fogyasztók számára 
kockázatos. Az előírásoknak megfelelő 
termékeket értékesítő gazdasági szereplők 
hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek azon 
gazdasági szereplők miatt, amelyek
figyelmen kívül hagyják a szabályokat 
vagy az ismeretek hiánya miatt, vagy 
szándékosan, versenyelőny szerzése 
érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok 
gyakran alulfinanszírozottak és 
tevékenységüket a nemzeti határok 
korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós 
vagy akár globális szinten kereskednek. A 
piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-
kereskedelem esetében küzdenek nagy 
nehézségekkel a harmadik országokból 
behozott nem megfelelő termékek nyomon 
követése és a joghatóságuk alá tartozó 
felelős szervezet megkeresése, vagy a 
kockázatértékelés és a biztonsági 
ellenőrzések terén, mivel a terméket nem 
tudják fizikai mivoltában megvizsgálni. A 
programnak ezért arra kell törekednie, 
hogy egyértelmű, átlátható és átfogó 
szabályozás révén szigorítsa a 
piacfelügyeletet, megerősítse a 
megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse 
a végrehajtó hatóságok közötti határokon 
átnyúló együttműködést, és ezáltal javítsa a 
termékek megfelelőségét. A programnak 
hozzá kell továbbá járulnia a 
piacfelügyeleti tevékenységek meglévő 
keretének megszilárdításához, ösztönöznie 
kell a különböző tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságainak együttes 
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fellépését, javítania kell az 
információcserét és elő kell mozdítania a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját, 
elsősorban annak biztosítása révén, hogy 
az (EU) 2018/858 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1a rendelkezéseit a nem 
megfelelő termékek az európai polgárok 
számára való értékesítésének elkerülése 
érdekében szigorúan végrehajtsák.

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/858 rendelete (2018. május 
30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, 
valamint az ilyen járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A termékbiztonsága közös 
problémát jelent. A megfelelőségértékelő 
szervezetek ellenőrzik, hogy a termékek 
megfelelnek-e a biztonsági 
követelményeknek a forgalomba hozatal 
előtt. Ezért rendkívül fontos, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
megbízhatóak legyenek, és megfelelő 
szakértelemmel rendelkezzenek. Az Unió 
létrehozta a megfelelőségértékelő 
szervezetek akkreditálási rendszerét, amely 
ellenőrzi e szervezetek hatáskörét, 
pártatlanságát és függetlenségét. A fő 
kihívás most az, hogy az akkreditációs 

(13) A termékbiztonság közös problémát 
jelent. A megfelelőségértékelő szervezetek 
ellenőrzik, hogy a termékek megfelelnek-e 
a biztonsági követelményeknek a 
forgalomba hozatal előtt. Ezért rendkívül 
fontos, hogy a megfelelőségértékelő 
szervezetek megbízhatóak legyenek, és 
megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. 
Az Unió létrehozta a megfelelőségértékelő 
szervezetek akkreditálási rendszerét, amely 
ellenőrzi e szervezetek hatáskörét, 
pártatlanságát és függetlenségét. A 
765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet48 azonban igen eltérően 



PE628.465v01-00 12/37 PR\1164319HU.docx

HU

rendszer összhangba kerüljön a legújabb 
helyzettel és biztosítani lehessen, hogy 
alkalmazása ugyanolyan szigorúsággal 
történjen az egész Unióban. A programnak 
ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, 
amelyek biztosítják, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezetek továbbra 
is teljesítsék a szabályozási 
követelményeket és javuljon az európai 
akkreditációs rendszer, különösen az új 
szakpolitikai területeken, támogatva a 
765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet48 14. cikkében említett 
Európai Akkreditálási Együttműködést 
(EA).

hajtották végre nemzeti szinten.  Eltérések 
figyelhetők meg nem csupán a hatáskörök 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
megosztása, hanem a nemzeti szintű belső 
koordinációs mechanizmusok, a 
piacfelügyeletre fordított pénzügyi 
erőforrások szintje, a piacfelügyeleti 
stratégiák és megközelítések, valamint a 
nem megfelelő termékekre és a jogsértés 
esetén kiszabható bírságok mértékére 
vonatkozó hatáskörök tekintetében is, ami 
az uniós harmonizációs jogszabályok 
összehangolatlan végrehajtását 
eredményezi. Ez az összehangolatlanság 
ahhoz vezet, hogy a piacfelügyelet egyes 
tagállamokban szigorúbb, mint 
másokban, és a szabályok visszatartó 
erejének esetleges gyengülését, egyes 
tagállamokban a vállalkozások közötti 
egyenlőtlen versenyfeltételeket, Unió-
szerte pedig a termékbiztonság szintjében 
mutatkozó eltéréseket eredményezhet. A fő 
kihívás most az, hogy az akkreditációs 
rendszer összhangba kerüljön a legújabb 
helyzettel és biztosítani lehessen, hogy 
alkalmazása ugyanolyan szigorúsággal 
történjen az egész Unióban. A programnak 
ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, 
amelyek biztosítják, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezetek továbbra 
is teljesítsék a szabályozási 
követelményeket és javuljon az európai 
akkreditációs rendszer, különösen az új 
szakpolitikai területeken, támogatva a 
765/2008/EK rendelet 14. cikkében 
említett Európai Akkreditálási 
Együttműködést (EA).

__________________ __________________

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 
2008.8.13., 30. o.).

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 
2008.8.13., 30. o.).

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel az online kereskedelem és az 
utazási szolgáltatások fejlődése nyomán a 
fogyasztói piacok ma már nem ismernek 
határokat, fontos annak biztosítása, hogy az 
Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók 
megfelelő védelmet élvezhessenek az áruk 
és szolgáltatások harmadik országból 
származó gazdasági szereplőktől való 
behozatalakor. A programnak ezért 
szükség esetén lehetővé kell tennie a 
fontos, harmadik országbeli uniós 
kereskedelmi partnerek megfelelő 
szerveivel való együttműködés 
támogatását.

(14) Az e-kereskedelem fejlődése 
bizonyos kihívásokat támaszt a 
végfelhasználók egészségének és 
biztonságának a nem megfelelő 
termékekkel szembeni védelmét illetően.
Mivel az online kereskedelem és az utazási 
szolgáltatások fejlődése nyomán a 
fogyasztói piacok ma már nem ismernek 
határokat, fontos annak biztosítása, hogy az 
Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók 
ugyanolyan védelmet élvezhessenek az 
áruk és szolgáltatások harmadik országból 
származó gazdasági szereplőktől való 
behozatalakor. A programnak ezért 
szükség esetén lehetővé kell tennie a 
fontos, harmadik országbeli uniós 
kereskedelmi partnerek megfelelő 
szerveivel való együttműködés támogatását
a nem megfelelő termékekre vonatkozó 
információk cseréje, a legújabb 
tudományos fejlemények és az új 
technológiák, az újonnan felmerülő 
kockázatok és az ellenőrzési 
tevékenységekkel kapcsolatos egyéb 
szempontok tekintetében.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A program célkitűzéseinek elérése 
és a polgárok és a vállalkozások életének 
megkönnyítése érdekében magas 

(16) A program célkitűzéseinek elérése 
és a polgárok és a vállalkozások életének 
megkönnyítése érdekében magas 
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színvonalú, felhasználóközpontú 
közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt 
jelenti, hogy a közigazgatásoknak új 
módon kell elkezdeniük dolgozni, és a 
továbbiakban nem szabad összevontan 
kezelniük igazgatásaik különböző részeit, 
valamint hozzá kell fogniuk az ilyen 
közszolgáltatások a polgárokkal és a 
vállalkozásokkal történő együttes 
létrehozásához. Továbbá mivel a belső 
piacon a határokon átnyúló tevékenységek 
folyamatos és állandó növekedése 
figyelhető meg, naprakész információkat, 
valamint az adminisztratív formaságokra 
vonatkozó információkat kell 
rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és 
a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi 
tanácsadás és a nemzeti szinteken 
felmerülő problémák megoldásának 
segítése is elengedhetetlen. Továbbá 
szükség van a nemzeti közigazgatások 
egyszerű és hatékony módon történő 
összekapcsolására, valamint annak 
értékelésére, hogy a belső piac hogyan 
működik a gyakorlatban. A Programnak 
tehát támogatnia kell a következő már 
meglévő kormányzati eszközöket: az 
Európa Önökért portált, amelynek a 
jövőbeni egységes digitális portál gerincét 
kell képeznie, az Európa Önökért 
Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a 
belső piaci információs rendszert és az 
egységes piaci eredménytáblát a polgárok 
mindennapi életének és a vállalkozások 
határokon átnyúló kereskedelemre való 
képességének javítása érdekében.

színvonalú, felhasználóközpontú 
közszolgáltatásokat kell bevezetni, illetve 
ösztönözni kell az e-ügyintézési és e-
kormányzati kezdeményezéseket. Ez azt 
jelenti, hogy a közigazgatásoknak új 
módon kell elkezdeniük dolgozni, és a 
továbbiakban nem szabad összevontan 
kezelniük igazgatásaik különböző részeit, 
valamint hozzá kell fogniuk az ilyen 
közszolgáltatások a polgárokkal és a 
vállalkozásokkal történő együttes 
létrehozásához. Továbbá mivel a belső 
piacon a határokon átnyúló tevékenységek 
folyamatos és állandó növekedése 
figyelhető meg, naprakész információkat, 
valamint az adminisztratív formaságokra 
vonatkozó információkat kell 
rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és 
a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi 
tanácsadás és a nemzeti szinteken 
felmerülő problémák megoldásának 
segítése is elengedhetetlen. Továbbá 
szükség van a nemzeti közigazgatások 
egyszerű és hatékony módon történő 
összekapcsolására, valamint annak 
értékelésére, hogy a belső piac hogyan 
működik a gyakorlatban. A meglévő belső 
piaci felügyeleti eszközök már fontos 
szerepet játszanak e célkitűzések 
elérésének elősegítésében. E célból, 
valamint a technológiai és piaci 
fejleményeknek, illetve az új szabályozási 
és végrehajtási kihívásoknak való 
megfelelés érdekében a programnak 
támogatnia kell a belső piaci felügyeleti 
eszközök minőségét, ismertségét, 
átláthatóságát és biztonságosságát. A 
programnak ezért egyebek mellett tehát 
támogatnia kell a következő már meglévő 
kormányzati eszközöket: az Európa 
Önökért portált, amelynek a jövőbeni 
egységes digitális portál gerincét kell 
képeznie, az Európa Önökért Tanácsadó 
Szolgálatot, a SOLVIT-et, a belső piaci 
információs rendszert és az egységes piaci 
eredménytáblát a polgárok mindennapi 
életének és a vállalkozások határokon 
átnyúló kereskedelemre való képességének 
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javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A programnak ezen belül 
foglalkoznia kell a verseny és a belső piac 
működésével kapcsolatos, a gazdaság és az 
üzleti környezet folyamatos átalakulásából 
– és különösen az adatok exponenciális 
növekedéséből és felhasználásából –
származó radikális változásokkal, 
figyelembe véve a mesterséges 
intelligencia és egyéb informatikai 
eszközök és a szakértelem vállalatok és 
tanácsadóik által egyre gyakoribb 
igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, 
hogy a program támogassa a tagállami 
hatóságokkal és bíróságokkal létrejött 
hálózatokat és együttműködést, figyelembe 
véve, hogy a torzulásmentes verseny és a 
belső piac működése rendkívüli mértékben 
függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. 
Tekintettel az Unió határain túlmutató 
versenyellenes magatartás eredményeként 
megnyilvánuló belső piaci káros hatások 
megelőzésében a versenypolitika által 
játszott sajátos szerepre, a programnak 
adott esetben támogatnia kell a harmadik 
országok hatóságaival való együttműködést 
is. Végezetül, a tájékoztatási 
tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, 
hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse 
a tisztességes verseny teljes előnyét a belső 
piacon. Tekintettel arra, hogy a 
programban számos új kezdeményezés 
szerepel, és a program versenyre 
vonatkozó részét jelentősen befolyásolja a 
belső piaci versenyfeltételek dinamikus 
fejlődése, nevezetesen a mesterséges 
intelligencia, az algoritmusok, a nagy 

(21) A programnak ezen belül 
foglalkoznia kell a verseny és a belső piac 
működésével kapcsolatos, a gazdaság és az 
üzleti környezet folyamatos átalakulásából 
– és különösen az adatok exponenciális 
növekedéséből és felhasználásából –
származó radikális változásokkal, 
figyelembe véve a mesterséges 
intelligencia és egyéb informatikai 
eszközök és a szakértelem vállalatok és 
tanácsadóik által egyre gyakoribb 
igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, 
hogy a program támogassa a tagállami 
hatóságokkal és bíróságokkal létrejött 
hálózatokat és együttműködést, figyelembe 
véve, hogy a torzulásmentes verseny és a 
belső piac működése rendkívüli mértékben 
függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. 
Tekintettel az Unió határain túlmutató 
versenyellenes magatartás eredményeként 
megnyilvánuló belső piaci káros hatások 
megelőzésében a versenypolitika által 
játszott sajátos szerepre, a programnak 
adott esetben támogatnia kell a harmadik 
országok hatóságaival való együttműködést 
is. Végezetül, a tájékoztatási 
tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, 
hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse 
a tisztességes verseny teljes előnyét a belső 
piacon. Tekintettel arra, hogy a 
programban számos új kezdeményezés 
szerepel, és a program versenyre 
vonatkozó részét jelentősen befolyásolja a 
belső piaci versenyfeltételek dinamikus 
fejlődése, nevezetesen a digitális 
fejlemények, a mesterséges intelligencia, 
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adathalmazok, a kiberbiztonság és a 
kriminalisztikai technológiák, amelyek 
ütemét és nagyságát nehéz megbecsülni, a 
program e részével kapcsolatosan felmerült 
igényekhez várhatóan rugalmasságra lesz 
szükség.

az algoritmusok, a nagy adathalmazok, a 
kiberbiztonság és a kriminalisztikai 
technológiák, amelyek ütemét és nagyságát 
nehéz megbecsülni, a program e részével 
kapcsolatosan felmerült igényekhez 
várhatóan rugalmasságra lesz szükség.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Számos uniós versenyképességi 
probléma származik abból, hogy a kkv-k 
nehézségekkel küzdenek a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
tekintetében, mert a hitelképességük 
bizonyításáért harcolnak, és elégtelen 
garanciáik vannak. További finanszírozási 
kihívások merülnek fel abból adódóan, 
hogy a kkv-k versenyképességének 
fenntartásához szükség van a 
digitalizációra, a nemzetköziesítésre, 
innovációs tevékenységekre és a 
munkavállalók kompetenciáinak 
növelésére. A finanszírozáshoz való 
korlátozott hozzáférés negatív hatást 
gyakorol a vállalkozások létrehozására, a 
növekedési és túlélési mutatókra, valamint 
az új vállalkozók azon készségére, hogy 
életképes vállalatokat vegyenek át üzleti 
örökség keretében.

(24) Számos uniós versenyképességi 
probléma származik abból, hogy a kkv-k 
nehézségekkel küzdenek a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
tekintetében, mert a hitelképességük 
bizonyításáért harcolnak, és elégtelen 
garanciáik vannak. További finanszírozási 
kihívások merülnek fel abból adódóan, 
hogy a kkv-k versenyképességének 
fenntartásához szükség van a 
digitalizációra, a nemzetköziesítésre, 
innovációs tevékenységekre és a 
munkavállalók kompetenciáinak 
növelésére. A finanszírozáshoz való 
korlátozott hozzáférés negatív hatást 
gyakorol a vállalkozások létrehozására, a 
növekedési és túlélési mutatókra, valamint 
az új vállalkozók azon készségére, hogy 
életképes vállalatokat vegyenek át üzleti 
örökség keretében. Kiemelt figyelmet kell 
szentelni a mikrovállalkozásokra, a 
kézműipari tevékenységet folytató 
vállalkozásokra és a szociális 
vállalkozásokra. Figyelmet kell fordítani 
továbbá a potenciális új, fiatal 
vállalkozókra és a vállalkozó nőkre, 
valamint más specifikus célcsoportokra, 
például az idősebb emberekre, a 
migránsokra és a hátrányos társadalmi 
helyzetben lévő vagy veszélyeztetett 
vállalkozókra, például a fogyatékkal 
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élőkre, valamint az üzletek 
átruházásának, a spin-off (hasznosító) 
vállalkozások indításának és a vállalkozók 
újrakezdési esélyének az előmozdítására.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A programnak arra kell törekednie, 
hogy tudatosítsa a fogyasztókban, a 
vállalkozásokban, a civil társadalomban és 
a hatóságokban az uniós fogyasztóvédelmi 
és biztonsági jogszabályokat, valamint 
megerősítse a fogyasztókat és képviseleti 
szervezeteiket nemzeti és uniós szinten, 
ennek keretében támogatni kell különösen 
a Bureau Europe de Consommateurs 
unions (BEUC) szervezetet, amely az 
összes releváns uniós szakpolitikához 
kapcsolódó fogyasztói érdekeket képviselő, 
régen létrehozott és elismert nem 
kormányzati szervezet, valamint az 
Európai Szövetség a Fogyasztók 
Képviseletének Összehangolására a 
Szabványosításban (ANEC) elnevezésű 
szervezetet, amely a szabványosítási 
kérdésekkel kapcsolatos fogyasztói 
érdekeket képviseli. Ennek során különös 
figyelmet kell fordítani az új piaci 
igényekre a fenntartható fogyasztás 
előmozdítása és a sebezhetőségek 
megelőzése terén, valamint a gazdaság 
digitalizálása vagy új fogyasztási minták és 
üzleti modellek kifejlesztése által 
támasztott kihívások kapcsán. A 
programnak támogatnia kell a piachoz, a
szakpolitikai kihívásokhoz, a felmerülő 
problémákhoz és viselkedési módokhoz 
kapcsolódó releváns információk gyűjtését, 
valamint az uniós fogyasztói 
eredménytáblák közzétételét.

(37) A programnak arra kell törekednie, 
hogy tudatosítsa a fogyasztókban, a 
vállalkozásokban, a civil társadalomban és 
a hatóságokban az uniós fogyasztóvédelmi 
és biztonsági jogszabályokat, valamint 
megerősítse a fogyasztókat és képviseleti 
szervezeteiket nemzeti és uniós szinten, 
ennek keretében támogatni kell különösen 
a Bureau Europe de Consommateurs 
unions (BEUC) szervezetet, amely az 
összes releváns uniós szakpolitikához 
kapcsolódó fogyasztói érdekeket képviselő, 
régen létrehozott és elismert nem 
kormányzati szervezet, valamint az 
Európai Szövetség a Fogyasztók 
Képviseletének Összehangolására a 
Szabványosításban (ANEC) elnevezésű 
szervezetet, amely a szabványosítási 
kérdésekkel kapcsolatos fogyasztói 
érdekeket képviseli. Ennek során különös 
figyelmet kell fordítani az új piaci 
igényekre a fenntartható fogyasztás 
előmozdítása és a sebezhetőségek 
megelőzése terén, valamint a gazdaság 
digitalizálása, az árukapcsolás, a dolgok 
internete, a mesterséges intelligencia, az 
algoritmusok vagy az új fogyasztási 
minták és üzleti modellek – különösen a 
szociális vállalkozások és az 
együttműködésen alapuló gazdaság –
kifejlesztése által támasztott kihívások 
kapcsán. A programnak támogatnia kell a 
piachoz, a szakpolitikai kihívásokhoz, a 
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felmerülő problémákhoz és viselkedési 
módokhoz kapcsolódó releváns 
információk gyűjtését, valamint az uniós 
fogyasztói eredménytáblák közzétételét.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózata segítséget nyújt a fogyasztóknak 
abban, hogy a belső piacon és az EGT-ben 
határokon átnyúló termék- vagy 
szolgáltatásvásárláskor – valósuljon az 
meg online vagy utazás közben –
élhessenek az uniós fogyasztói jogokkal. A 
30 központtal rendelkező erős hálózat, 
amelyet az uniós fogyasztói programok 
több mint tíz éve finanszíroznak közösen, 
bizonyította, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők belső piacba vetett bizalmának 
megerősítése szempontjából hozzáadott 
értékkel bír. Évente több mint 100 000 
fogyasztó kérésével foglalkozik, és több 
millió polgárt ér el sajtó-és online 
információs tevékenységein keresztül. Ez 
az Unió egyik legértékesebb polgári 
segítségnyújtási hálózata és központjainak 
többsége a belső piaci joggal, mint például 
a 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel59 foglalkozó 
kapcsolattartó pontoknak ad otthont, és a 
hálózat működésének értékelése 
megerősítette, a működés folytatásának 
fontosságát. A hálózat a harmadik 
országokban működő hasonló szervekkel 
való viszonossági megállapodások 
kialakítását is tervezi.

(39) A programnak támogatnia kell az
Európai Fogyasztói Központok Hálózatát 
is, amely segítséget nyújt a fogyasztóknak 
abban, hogy a belső piacon és az EGT-ben 
határokon átnyúló termék- vagy 
szolgáltatásvásárláskor – valósuljon az 
meg online vagy utazás közben –
élhessenek az uniós fogyasztói jogokkal. A 
30 központtal rendelkező erős hálózat, 
amelyet az uniós fogyasztói programok 
több mint tíz éve finanszíroznak közösen, 
bizonyította, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők belső piacba vetett bizalmának 
megerősítése szempontjából hozzáadott 
értékkel bír. Évente több mint 100 000 
fogyasztó kérésével foglalkozik, és több 
millió polgárt ér el sajtó-és online 
információs tevékenységein keresztül. Ez 
az Unió egyik legértékesebb polgári 
segítségnyújtási hálózata és központjainak 
többsége a belső piaci joggal, mint például 
a 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel59 foglalkozó 
kapcsolattartó pontoknak ad otthont, és a 
hálózat működésének értékelése 
megerősítette, a működés folytatásának 
fontosságát. Az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózata fontos 
információforrás lehet a fogyasztók helyi 
szinten tapasztalt, az uniós döntéshozatal 
és a fogyasztók érdekeinek védelme 
szempontjából releváns kihívásait és 
problémáit illetően. Ezért a fogyasztói 



PR\1164319HU.docx 19/37 PE628.465v01-00

HU

érdekképviselet megerősítése érdekében a 
programnak lehetővé kell tennie a 
fogyasztói képviselet helyi és uniós szintű 
kialakítását és erősítését. A hálózat a 
harmadik országokban működő hasonló 
szervekkel való viszonossági 
megállapodások kialakítását is tervezi.

__________________ __________________

59 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelve (2006. december 
12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 
376., 2006.12.27., 36. o.).

59 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelve (2006. december 
12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 
376., 2006.12.27., 36. o.).

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az uniós fogyasztó- és 
marketingjognak 2017 májusában a 
Bizottság által végzett alkalmassági 
ellenőrzése feltárta, hogy azokban az 
esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány 
éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
megsértése miatt, javítani kell a szabályok 
érvényesítését és meg kell könnyíteni a 
jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a 
Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az „Új 
megállapodás a fogyasztói érdekekért” 
című kezdeményezést, amelynek célja 
többek között az, hogy a kettős minőségi 
szabványok, a tagállamok erősebb 
végrehajtási kapacitása, a fokozott 
termékbiztonság, a nemzetközi 
együttműködés fokozása és a jogorvoslat új 
lehetőségei tekintetében a fogyasztók 
egyenlő bánásmódot élvezzenek az 
egységes piacon, különösen a minősített 
szervezetek reprezentatív tevékenységei 
révén. A program célja többek között, hogy 
a tudatosság növelése és a tudásépítés, a 
kapacitásbővítés és a fogyasztói 

(40) Az uniós fogyasztó- és 
marketingjognak 2017 májusában a 
Bizottság által végzett alkalmassági 
ellenőrzése feltárta, hogy azokban az 
esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány 
éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
megsértése miatt, javítani kell a szabályok 
érvényesítését és meg kell könnyíteni a 
jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a 
Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az „Új 
megállapodás a fogyasztói érdekekért” 
című kezdeményezést, amelynek célja 
többek között az, hogy a határokon 
átnyúló tranzakciók – például nem 
megfelelő termékek értékesítése a 
gépjárműiparban –, a kettős minőségi 
szabványok, a nagyszámú járattörlések 
következtében ottrekedt utasok problémái, 
a tagállamok erősebb végrehajtási 
kapacitása, a fokozott termékbiztonság, a 
nemzetközi együttműködés fokozása és a 
jogorvoslat új lehetőségei tekintetében a 
fogyasztók egyenlő bánásmódot 
élvezzenek az egységes piacon, különösen 



PE628.465v01-00 20/37 PR\1164319HU.docx

HU

szervezetek és a fogyasztóvédelmi 
hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, 
hálózatok szervezése, a piaci információk 
fejlesztése, a fogyasztói belső piac 
tényeken alapuló értékelésének 
megerősítése, informatikai rendszerek és a 
kommunikációs eszközök révén támogassa
a fogyasztóvédelmi politikát.

a minősített szervezetek reprezentatív 
tevékenységei révén. A program célja 
többek között, hogy a tudatosság növelése 
és a tudásépítés, a kapacitásbővítés és a 
fogyasztói szervezetek és a 
fogyasztóvédelmi hatóságok bevált 
gyakorlatainak cseréje, hálózatok 
szervezése, a piaci információk fejlesztése, 
a fogyasztói belső piac tényeken alapuló 
értékelésének megerősítése, informatikai 
rendszerek és a kommunikációs eszközök 
révén támogassa a fogyasztóvédelmi 
politikát.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A megelőző programok és 
költségvetési tételek keretében végrehajtott 
intézkedések megfelelőnek bizonyultak, és 
megtartandók. Az e program keretében 
bevezetett új intézkedések célja különösen 
a jól működő belső piac megerősítése. 
Annak érdekében, hogy a program 
végrehajtása során egyszerűbbé és 
rugalmasabbá váljon, és ezáltal jobban 
teljesítse célkitűzéseit, az intézkedéseket 
csak átfogó, általános kategóriákban kell 
meghatározni. A versenyképesség területén 
az egyedi célkitűzésekre vonatkozó 
indikatív tevékenységek listáját vagy a 
szabályozási követelményekből eredő 
konkrét tevékenységeket – például a
szabványosítás, az élelmiszerlánc-
szabályozás és az európai statisztikák 
területén – szintén bele kell foglalni a 
programba.

(58) A megelőző programok és 
költségvetési tételek keretében végrehajtott 
intézkedések megfelelőnek bizonyultak, és 
megtartandók. Az e program keretében 
bevezetett új intézkedések célja különösen 
a jól működő belső piac megerősítése. 
Annak érdekében, hogy a program 
végrehajtása során egyszerűbbé és 
rugalmasabbá váljon, és ezáltal jobban 
teljesítse célkitűzéseit, az intézkedéseket 
csak átfogó, általános kategóriákban kell 
meghatározni. A versenyképesség területén 
az egyedi célkitűzésekre vonatkozó 
indikatív tevékenységek listáját vagy a 
szabályozási követelményekből eredő 
konkrét tevékenységeket – például 
piacfelügyelet és termékbiztonság, 
fogyasztók, szabványosítás, az 
élelmiszerlánc-szabályozás és az európai 
statisztikák területén – szintén bele kell 
foglalni a programba.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a belső piac 
működésének, valamint a vállalkozások –
ideértve a mikro-, kis- és 
középvállalkozások –
versenyképességének javítását célzó 
programot, valamint az európai statisztikák 
fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének finanszírozási keretét a 
223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a 
továbbiakban: a program).

Ez a rendelet létrehoz egy egységes piaci 
programot, amely megerősíti a belső 
piacot és javítja annak működését a 
vállalkozások – és elsősorban a mikro-, 
kis- és középvállalkozások –
versenyképessége, a standardizáció, a 
fogyasztóvédelem, az élelmiszerellátási 
lánc terén, valamint létrehozza az európai 
statisztikák fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének finanszírozási keretét (a 
továbbiakban: program).

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac működésének javítása 
és különösen a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) – védelme és 
erősítése az uniós jog érvényesítésével, a 
piacra jutás megkönnyítésével, 
standardalkotással és az emberi, állati és 
növényi egészség és az állatjólét 
előmozdításával; valamint a tagállamok 
illetékes hatóságai közötti, továbbá a 
tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság 
és a decentralizált uniós ügynökségek 
közötti együttműködés javításával;

a) a belső piac működésének javítása 
és különösen a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) – védelme és 
erősítése az uniós jog érvényesítésével, a 
piacra jutás megkönnyítésével, 
standardalkotással, az egységes és magas 
színvonalú fogyasztóvédelem 
biztosításával, az egységes piacra 
vonatkozó uniós jog tudatosításával és az 
emberi, állati és növényi egészség és az 
állatjólét előmozdításával; valamint a 
tagállamok illetékes hatóságai közötti, 
továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a 
Bizottság és a decentralizált uniós 
ügynökségek közötti együttműködés 
javításával;



PE628.465v01-00 22/37 PR\1164319HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac hatékonyabbá tétele, az 
akadályok megelőzésének és 
megszüntetésének elősegítése, az uniós jog 
kidolgozásának, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása a következő 
területeken: az áruk és szolgáltatások 
belső piaca, a közbeszerzés, a 
piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a 
szerződéses és szerződésen kívüli jog, a 
pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad 
mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a 
verseny, beleértve az irányítási eszközök 
fejlesztését;

a) a belső piac hatékonyabbá tétele;

Or. en

Indokolás

Szerkesztési kiigazítás

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az akadályok megelőzésének és 
megszüntetésének elősegítése, az uniós jog 
kidolgozásának, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása a következő 
területeken: az áruk és szolgáltatások 
belső piaca, a közbeszerzés, a 
piacfelügyelet, valamint a társasági jog, a 
szerződéses és szerződésen kívüli jog, a 
pénzmosás elleni küzdelem, a tőke szabad 
mozgása, a pénzügyi szolgáltatások és a 
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verseny, beleértve az irányítási eszközök 
fejlesztését;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a hatékony piacfelügyelet és 
termékbiztonság támogatása az Unió 
egészében annak biztosítása érdekében, 
hogy csak biztonságos és előírásoknak 
megfelelő termékek álljanak 
rendelkezésre az uniós piacon, beleértve 
az online értékesítést is.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalkozások 
versenyképességének javítása – különös 
tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás 
elérése olyan intézkedések biztosításával, 
amelyek különböző támogatási formákat 
nyújtanak a kkv-k számára, a piacokhoz 
való hozzáférés biztosítása – beleértve a 
kkv-k nemzetközivé válását –, a kkv-k 
kedvező üzleti környezetének, az ágazatok 
versenyképességének, az ipar 
korszerűsítésének biztosítása és a 
vállalkozói szellem ösztönzése;

b) a vállalkozások 
versenyképességének javítása – különös 
tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás 
elérése olyan intézkedések biztosításával, 
amelyek különböző támogatási formákat 
nyújtanak a kkv-k számára, a piacokhoz 
való hozzáférés biztosítása – beleértve a 
kkv-k nemzetközivé válását –, a kkv-k 
kedvező üzleti környezetének, az ágazatok 
– mint például az idegenforgalmi ágazat –
versenyképességének, az ipar 
korszerűsítésének biztosítása és a 
vállalkozói szellem ösztönzése;

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. lehetővé teszik az európai 
szabványosítás finanszírozását és az 
érdekelt felek részvételét az európai 
szabványok létrehozásában;

i. lehetővé teszik az európai 
szabványosítási szervek finanszírozását és 
az érdekelt felek részvételét az európai 
szabványok létrehozásában;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fogyasztók érdekeinek 
előmozdítása, valamint a 
fogyasztóvédelem és a termékbiztonság 
magas szintjének biztosítása a következők 
révén:

d) a fogyasztók érdekeinek 
előmozdítása, valamint a 
fogyasztóvédelem és a termékbiztonság 
egységes és magas szintjének biztosítása a 
következők révén:

Or. en

Indokolás

A fogyasztóvédelem átkerült a célkitűzések kapcsán a piacfelügyeletre és termékbiztonságra 
vonatkozó új 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjához.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a fogyasztók, a vállalkozások és a 
civil társadalom lehetőségeinek növelése, 
segítése és oktatása; a magas szintű 

i. a fogyasztók, a vállalkozások és a 
civil társadalom lehetőségeinek növelése, 
segítése és oktatása; a magas szintű 
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fogyasztóvédelem, a fenntartható 
fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása 
az illetékes végrehajtó hatóságok és a 
fogyasztói képviseleti szervezetek, 
valamint az együttműködési intézkedések 
támogatásával; annak biztosítása, hogy 
minden fogyasztó hozzáférjen a 
jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a 
piacokról és a fogyasztókról;

fogyasztóvédelem, a fenntartható 
fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása 
az illetékes végrehajtó hatóságok és a 
fogyasztói képviseleti szervezetek, 
valamint az együttműködési intézkedések 
támogatásával, különösen a már meglévő 
és az újonnan megjelenő technológiákkal 
kapcsolatban egyaránt felmerülő 
kihívásokkal való szembenézés terén; 
annak biztosítása, hogy minden fogyasztó 
hozzáférjen a hatékony jogorvoslathoz; 
megfelelő tájékoztatás a piacokról és a 
fogyasztókról;

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) jelenlegi árakon 396 200 000 EUR 
a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. 
alpontjában említett célkitűzésre;

Or. en

Indokolás

Javallott egy külön költségvetési sor bevezetése a piacfelügyelet, a termékbiztonság és a 
típusjóváhagyás finanszírozására, összhangban az egységes piaci program 
hatásvizsgálatával, valamint a végrehajtási és megfelelési rendelet hatásvizsgálatával.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fennmaradó összeget –
különösen a 3. cikk (2) bekezdése a) 
pontjának i. alpontjában és a 3. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
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célkitűzés keretében – az áruk és 
szolgáltatások belső piacára, például belső 
piacirányítási eszközökre, 
versenypolitikára, kölcsönös elismerési és 
szabványosítási tevékenységekre 
vonatkozó intézkedések finanszírozására 
kell fordítani.

Or. en

Indokolás

Az előadó javasolja a teljes költségvetésből fennmaradó összeggel finanszírozandó fellépések 
pontos megnevezését.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, továbbá az 
információk feldolgozására és cseréjére
összpontosító IT-hálózatokra, valamint az 
intézményi IT-eszközök használatára és 
fejlesztésére.

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, továbbá az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító IT-hálózatokra, valamint az 
intézményi IT-eszközök használatára és 
fejlesztésére. A technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra elkülönített költségvetés 
nem haladhatja meg az (1) bekezdésben 
említett pénzügyi keret értékének 5%-át.

Or. en

Indokolás

Javallott a program technikai és igazgatási segítségnyújtásra elkülönített költségvetésének 
egy 5%-os felső határt szabni, annak biztosítása érdekében, hogy a keret jelentős részét a 
program célkitűzései között a kézzelfogható fellépésekre fordítsák.



PR\1164319HU.docx 27/37 PE628.465v01-00

HU

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (2) bekezdése a) 
pontjának ii. alpontjában említett, alábbi 
egyedi célkitűzést végrehajtó intézkedések 
finanszírozhatók:

a) a piacfelügyeleti hatóságok és a 
tagállamok más érintett hatóságai közötti 
koordinálás és együttműködés, különösen 
az uniós termékmegfelelési hálózat révén;

b) a piacfelügyelettel és a külső határok 
ellenőrzésével kapcsolatos 
információcserét szolgáló 
számítástechnikai eszközök fejlesztése és 
karbantartása;

c) a termékbiztonság és a megfelelés 
területén tett közös fellépések és 
tesztelések kidolgozásához nyújtott 
támogatás, a veszélyes termékek, az 
internetre csatlakozó termékek és az 
online értékesített termékek 
viszonylatában is;

d) együttműködés, a bevált gyakorlatok 
cseréje és közös projektek a 
piacfelügyeleti hatóságok és harmadik 
országok releváns szervei között;

e) támogatás a piacfelügyeleti hatóságok 
számára a piacfelügyeleti stratégiák, 
tudás- és hírgyarapítás, tesztelési 
képességek és eszközök, kiképzési 
programok, műszaki segítségnyújtás és 
kapacitásépítés terén;

f) a termelési lánc globalizációjához 
kapcsolódó új biztonsági és gazdasági 
kockázatokkal, a közvetlen internetes 
értékesítéssel és a fogyasztói termékekben 
és szolgáltatásokban folyamatosan 
jelentkező innovációval foglalkozó 
fellépések; valamint

g) a gépjárművekre vonatkozó típus-
jóváhagyási eljárások értékelése és a 
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megfelelőség ellenőrzése a Bizottság által.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vállalkozások növekedésének 
elősegítése, beleértve a készségfejlesztést
és az ipar átalakítását a gyártási és 
szolgáltatási ágazatokban;

d) a vállalkozások növekedésének 
elősegítése, beleértve a digitális és 
vállalkozói készségek fejlesztését, a 
digitális és az ipari átalakulást a gyártási 
és szolgáltatási ágazatokban;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vállalkozások és a gazdaság egész 
ágazatai versenyképességének támogatása, 
valamint a kkv-k támogatása az innováció 
átvételében, az értéklánc-együttműködés az 
ökoszisztémák és klaszterek stratégiai 
összekapcsolásával, beleértve a közös 
klaszterkezdeményezést is;

e) a vállalkozások és a gazdaság egész 
ágazatai versenyképességének támogatása, 
valamint a kkv-k támogatása az innováció 
átvételében és különösen az új (főként a 
szociális és az együttműködésen alapuló 
gazdaságra jellemző) üzleti modellek 
elfogadásában, akárcsak az értéklánc-
együttműködés átvételében az 
ökoszisztémák és klaszterek stratégiai 
összekapcsolása révén, beleértve a közös 
klaszterkezdeményezést is;

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A következő, a 3. cikk (2) 
bekezdése d) pontjának i. alpontjában
említett egyedi célkitűzést végrehajtó 
intézkedések finanszírozhatók:

a) a fogyasztók saját jogaikkal kapcsolatos 
ismereteinek és tudatosságának javítása, 
illetve a – különösen a kiszolgáltatottabb 
helyzetű – fogyasztók pozíciójának 
erősítése a technológiai fejlődés és a 
digitalizálás nyomán felmerülő új 
kihívásokkal való szembenézés terén;

b) hozzáférés biztosítása minden 
fogyasztónak és kereskedőnek a peren 
kívüli minőségi vitarendezéshez és az 
online vitarendezéshez, valamint a 
jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó 
információkhoz;

c) a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
szigorúbb végrehajtását támogató 
intézkedések, ideértve a nemzeti 
végrehajtó szervek közötti hatékony 
koordináció és együttműködés, illetve a 
harmadik országokkal folytatott 
végrehajtási együttműködés támogatását 
is.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programhoz nem társult harmadik 
országban letelepedett jogalanyok a 
következő intézkedésekben vehetnek részt:

A Bizottság engedélyezheti, hogy a 
programhoz nem társult harmadik 
országban letelepedett jogalanyok is részt 
vegyenek a következő intézkedésekben:
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Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és b) pontokban említett 
intézkedésekben részt vevő jogalanyok 
nem jogosultak arra, hogy uniós pénzügyi 
hozzájárulásban részesüljenek, hacsak az –
különösen az uniós vállalkozások 
versenyképessége és piacra jutása vagy az 
Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók 
védelme tekintetében – nem 
nélkülözhetetlen a programhoz. E kivétel 
nem alkalmazható nyereségorientált 
szervezetek esetében.

Az a) és b) pontokban említett 
intézkedésekben részt vevő jogalanyok 
nem jogosultak arra, hogy uniós pénzügyi 
hozzájárulásban részesüljenek (különösen 
ha fennáll az innovatív technológia vagy 
szakmai tudás átvételének kockázata), 
hacsak az – különösen az uniós 
vállalkozások versenyképessége és piacra 
jutása vagy az Unióban lakóhellyel 
rendelkező fogyasztók védelme 
tekintetében – nem nélkülözhetetlen a 
programhoz. E kivétel nem alkalmazható 
nyereségorientált szervezetek esetében.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk első bekezdésének e) pontja 
tekintetében a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a program keretében – a 3. 
cikk (2) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjában felsorolt konkrét célkitűzést 
megvalósító fellépésekért – támogatásra 
jogosultak listájának módosítására. 

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelési és odaítélési szempontok Értékelőbizottság(ok)

Or. en

Indokolás

Szerkesztési kiigazítás

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programot a költségvetési 
rendelet 110. cikkében említett
munkaprogram(ok)on keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogramok adott 
esetben meghatározzák a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

(1) A programot a költségvetési 
rendelet 110. cikkének megfelelően
munkaprogram(ok)on keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogramok éves 
vagy többéves jellegűek és különösen a 
követendő célkitűzéseket, a várt 
eredményeket, a végrehajtás módját és a 
terv finanszírozására fordított teljes 
összeget határozzák meg. Tartalmazniuk 
kell továbbá a finanszírozandó 
tevékenységek részletes leírását, az egyes 
tevékenységekre fordított összegek 
megjelölését, valamint végrehajtásuk 
tervezett menetrendjét. A 
munkaprogramok adott esetben 
meghatározzák a vegyesfinanszírozási 
műveletekre fenntartott teljes összeget.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre 
álló elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

(2) Legkésőbb [a program 
végrehajtásának kezdetétől számított négy 
éven belül] a Bizottság elkészíti a program 
időközi értékelő jelentését a programból 
támogatott fellépések céljainak eléréséről, 
az eredményekről és hatásokról, az 
erőforrások felhasználásának 
hatékonyságáról és az uniós hozzáadott 
értékről.

Or. en

Indokolás

A program értékelése tekintetében javítani kell az elszámoltathatóságot: legkésőbb 2025-ig el 
kell végezni egy időközi értékelést és legkésőbb 2030-ig egy végleges értékelést.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A program végrehajtásának végén, 
de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben 
meghatározott időszak végét követően a 
Bizottság elvégzi a program végső 
értékelését.

(5) Legkésőbb [a program 
végrehajtásának befejezése után három 
évvel] a Bizottság elkészíti a program 
végleges értékelő jelentését a program 
hosszú távú hatásairól, a fellépések 
fenntarthatóságáról és a különböző 
munkaprogramok közötti szinergiákról.

Or. en

Indokolás

A program értékelése tekintetében javítani kell az elszámoltathatóságot: legkésőbb 2025-ig el 
kell végezni egy időközi értékelést és legkésőbb 2030-ig egy végleges értékelést.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával.

(6) A Bizottság a (2) és az (5) 
bekezdésekben említett jelentéseket 
továbbítja az Európai Parlament, a 
Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága részére, 
valamint közzéteszi azokat.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 9. és a 17. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2028. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.

(2) A Bizottságnak a 9., 10. és 17. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2028. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 9. és 17. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

(6) A 9., 10. és 17. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
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Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
programhoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez 
kapcsolódóan. A programhoz allokált 
pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság megfelelő 
intézkedéseket hoz a tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységek 
felhasználóbarát módon történő 
végrehajtása érdekében, hogy felhívja a 
fogyasztók, polgárok, vállalatok, 
különösen a kkv-k és a közigazgatások 
figyelmét az e rendelet pénzügyi eszközei 
által nyújtott erőforrásokra, akárcsak 
annak intézkedéseire és eredményeire. A 
programhoz allokált pénzügyi forrásokat 
ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
cikkben említett célkitűzésekhez.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók, a vállalkozások és a közigazgatások érdekében hangsúlyozni kell a 
felhasználóbarát kommunikációs fellépések jelentőségét az uniós finanszírozás 
láthatóságának fokozása szempontjából. 
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INDOKOLÁS

Az egységes piac az európai projekt központi eleme volt és marad. 

Az egységes piac 25 éves fennállása során hozzájárult a tagállamok közötti magas szintű 
integráció megvalósításához, ami számos módon kézzelfogható előnyökkel járt a 
vállalkozások, a polgárok és a fogyasztók számára, például nagyobb választék és alacsonyabb 
árak biztosítása egy versenyképesebb piacon, az utazás és a munkavállalás lehetőségeinek 
bővítése az EU-ban, a vállalkozások számára egy hatalmas piachoz való hozzáférés és a jobb 
fogyasztóvédelem. A több mint 3500 intézkedés elfogadása és végrehajtása ellenére az 
egységes piaci projekt messze nem fejeződött be. Számos akadály, mint például a 
jogszabályok hiányosságai, az adminisztratív terhek, az uniós jog nem hatékony végrehajtása 
és gyenge érvényesítése, valamint a változó körülmények és a felmerülő kihívások és 
akadályok továbbra is akadályozzák az egységes piac megvalósítását.

Az Európai Parlament számos alkalommal kérte az egységes piac irányításának és 
hatékonyságának javítását. A Bizottság egyik fő prioritása a piaci integráció volt.

A következő, 2021–2027-es időszakra vonatkozóan a Bizottság új egységes piaci programot 
javasol, amely egy koherens keretben hat programot és számos, korábban elkülönített 
fellépést fog eredményezni. A fő cél az egységes piac szélesebb értelemben vett 
megvalósítását támogató különféle tevékenységek végrehajtása, a szinergiák és a rugalmasság 
javítása, valamint a meglévő uniós programok közötti átfedések megszüntetése. 

Összességében az előadó üdvözli az új „egységes piaci programot”, és osztja a Bizottság 
véleményét a jól működő belső piac megvalósításához szükséges stratégiai és integrált 
megközelítés szükségességéről.

Az előadó azonban több módosítást javasol, a következő területeken:

Keretösszeg

A Bizottság négy különböző célkitűzés között osztaná meg a forrásokat: COSME, fogyasztók, 
élelmiszerlánc, fenntartható fogyasztás és statisztika. Az előadó úgy véli, hogy a teljes 
pénzügyi keret nem elegendő az egységes piac összes kihívásának megválaszolásához, és 
különösen a digitális forradalom és globalizáció gyorsan változó környezetéhez való 
alkalmazkodásához. 

Az előadó javasolja az általános pénzügyi keretösszeg és az összes különböző költségvetési 
tétel kiigazítását, amint az Európai Parlament „a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről és 
a saját forrásokról” szóló időközi jelentéstervezetében meghatározza a pontos összegeket.

Ezen túlmenően az előadó továbbá javasolja egy új költségvetési sor hozzáadását a 
piacfelügyelet, a termékbiztonság és a típusjóváhagyás céljára, összhangban az egységes piaci 
program hatásvizsgálatával, valamint a végrehajtási és megfelelési rendelet 
hatásvizsgálatával. Az előadó fontosnak tartja továbbá, hogy kifejezetten említést tegyen 
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azokról a célkitűzésekről, amelyekre a fennmaradó összeget kell fordítani, valamint hogy 
rögzítse a technikai és igazgatási segítségnyújtás felső határát.

A piacfelügyelet és a termékbiztonság középpontba helyezése

A program célkitűzéseit illetően az előadó határozottan úgy véli, hogy az egységes piac 
működésének javítása a piacfelügyeleti tevékenységek és a termékbiztonság megerősítésétől 
függ, különös tekintettel az online értékesített termékekre. Az előadó elismeri, hogy a 
hatékony piacfelügyelet alapvető fontosságú lehet a közérdek, úgymint a munkahelyi 
egészség és biztonság, a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és a közbiztonság védelme, 
valamint a gazdasági szereplők közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása szempontjából. 
Az elmúlt időszak számos botránya, mint például a „dízelbotrány”, azt mutatja, hogy még 
mindig vannak nem biztonságos és nem megfelelő termékek az EU piacán, valamint rávilágít 
arra, hogy az Uniónak hatékonyabb és összehangolt piacfelügyeletre van szüksége. A 
közelmúltban jóváhagyott „típusjóváhagyási” rendelet, valamint a jelenleg tárgyalás alatt álló 
„végrehajtási és megfelelőségi” rendelet keretet biztosít a piacfelügyeleti hatóságok, az 
európai intézmények és a gazdasági szereplők közötti jobb együttműködés előmozdításához. 
Ennek alapján az előadó új, konkrét célkitűzést vezet be a piacfelügyeletre, 
termékbiztonságra, illetve a típusjóváhagyásra és a kapcsolódó intézkedésekre nézve, és ezen 
cselekvéseknek külön költségvetési tételt szentelne.

Fogyasztók

Az előadó úgy véli, hogy az egységes piaci program hozzájárul azon feltételek 
megteremtéséhez, amelyek mellett az EU polgárai teljes mértékben élvezhetik az egységes 
piac előnyeit.  Ezért az előadó azt javasolja, hogy a fogyasztóvédelemre, a fogyasztók 
pozíciójának erősítésére és érdekeik védelmére törekvő konkrét fellépésekre való 
hivatkozásokat építsék be, külön figyelmet fordítva a digitalizálással járó új lehetőségek és 
kihívásokra, a 2014–2020-as fogyasztóvédelmi programmal összhangban. 

Digitális fejlesztés 

Az előadó a rendelet teljes szövegében hivatkozásokat tesz a digitális fejleményekre a 
program által érintett összes területen. Egy hétéves programnak rugalmasnak és kellően 
előretekintőnek kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon az állandóan változó környezethez, 
amelyben az új technológiák erős hatást gyakorolnak az üzleti modellekre, mint például a 
szociális és a közösségi gazdaságra, a fogyasztókra és az uniós gazdaság egészére.

A program végrehajtása, értékelése és nyilvánosságra hozatala

A Bizottság javaslata nem nyújt elegendő információt az új program végrehajtásának 
módjáról. Az éves vagy többéves munkaprogramok elfogadása rendkívül fontos, minthogy a 
munkaprogramok határozzák meg többek között a finanszírozandó fellépéseket és a pénzügyi 
források elosztását. 

Az értékelés tekintetében az előadó a program 2030-ig elvégzendő kötelező végleges 
értékelését javasolja, külön figyelmet fordítva a program hosszabb távú hatásaira, 
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fellépéseinek fenntarthatóságára és a különböző munkaprogramok között elért szinergiákra.

Az átláthatóság és a nyilvánosság tekintetében az előadó azt szeretné, ha a Bizottság 
tájékoztatási és kommunikációs fellépéseket valósítana meg a fogyasztók, vállalatok, 
különösen a kkv-k és a közigazgatások a program keretében kínált lehetőségekkel kapcsolatos 
tudatosságának elmélyítésére.
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