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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság kéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatások az európai gazdaság több mint háromnegyedét 
teszik ki és hogy sok szolgáltatás létfontosságú a szolgáltatási ágazat egyéb területein és 
az iparban a versenyképesség és az innováció számára;

2. úgy véli, hogy a szolgáltatások hatékonyan működő belső piaca fontos az Unión belüli 
vállalkozások globális versenyképessége szempontjából; hangsúlyozza, hogy emiatt 
fontos a közösségi jogszabályok – beleértve a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvet1 – időben történő és megfelelő végrehajtása és átültetése;  

3. vélekedése szerint egy ambíciózus vállalkozáspolitika – különösen az európai 
kisvállalkozásokról szóló jogszabály – erősíthetné a kkv-k versenyképességét; kéri, hogy a 
közeljövőben megjelenő kezdeményezés terjedjen ki a szolgáltatási ágazat szükségleteire 
is és támogatja egy jogi eszköz létrehozását;

4. emlékeztet a szolgáltatások európai gazdaságban betöltött jelentőségére és aggályát fejezi 
ki amiatt, hogy a Kereskedelmi Világszervezet jelenlegi tárgyalási fordulójában nem 
történt előrelépés a szolgáltatások témájában;

5. megjegyzi, hogy a szakképzett munkaerő hiánya az európai szolgáltatási ágazat számára 
új kihívást jelent és hogy intézkedéseket kell kidolgozni e probléma megoldására, többek 
között a munkavállalási engedélyek kiadásával kapcsolatos eljárások egyszerűsítésével;
élénken biztatja a tagállamokat a „rugalmas biztonság” („flexicurity”) elvének 
támogatására, amint azt a „rugalmas biztonság” közös elveiről szóló, 2007. november 29-i 
parlamenti állásfoglalás is kiemeli;

6. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási ágazat számos megoldást nyújthat a környezeti 
problémákra és úgy véli, hogy az Unió know-how-exportjában az egyik legfontosabb 
hozzáadott értéket képviseli; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a szolgáltatási 
ágazat jelentőségét a fenntartható fejlődést célzó politika kialakításakor;

7. üdvözli, hogy a Bizottság nagy hangsúlyt fektet arra2, hogy a globalizáció kedvező 
hatásait a fogyasztók is érezzék; kiemeli, hogy a szolgáltatások terén a tisztességes 
verseny alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy a fogyasztók részesüljenek az 
európai szabadpiac előnyeiből.

                                               
1 HL L 376., 2006.12.29., 36. o.
2 SEC(2007)1519: „Az egységes piac felülvizsgálatának külső dimenziója”, a Bizottság szolgálatainak 
munkadokumentuma.
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