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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egységes piac felülvizsgálatáról: az akadályok és elégtelenségek kiküszöbölése jobb 
végrehajtás és alkalmazás révén
(2007/2024(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett, „Polgárközpontú program: Eredményeket 
Európának” című közleményére (COM(2006)0211),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Egységes piac a polgárok 
számára – Időközi jelentés az Európai Tanács 2007-es tavaszi ülésére” című 
közleményére (COM(2007)0060),

– tekintettel a Bizottságnak a tavaszi Európai Tanácshoz intézett, „A növekedést és 
foglalkoztatást célzó, megújult lisszaboni stratégia megvalósítása – Az eredmények éve” 
című közleményére (COM(2006)0816),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Éves politikai stratégia 2008-
ra” című közleményére (COM(2007)0065),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, valamint az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett, „Az áruk belső piaca: Európa 
versenyképességének sarokköve” című közleményére (COM(2007)0035),

– tekintettel a Bizottság által előterjesztett, a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról 
szóló zöld könyvre (COM(2006)0744),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Európai Unión belüli jobb 
szabályozás stratégiai felülvizsgálata” című közleményére (COM(2006)0689),

– tekintettel a brüsszeli Európai Tanács soros elnöksége 2007. március 8-9-i 
következtetéseire,

– tekintettel az Európai Unióban nyújtott általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló, 
2007. március 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel a 2007. március 25-i Berlini Nyilatkozatra,

– tekintettel a Bizottság gazdasági lapjának 271. számára: „Lépések a mélyebb gazdasági 
integráció felé: a belső piac a 21. században – Hozzájárulás az egységes piac 
felülvizsgálatához”,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0070.



PE 386.697v03-00 4/11 PR\663673HU.doc

HU

A. mivel az egységes piac döntő lépés volt az európai építkezésben, hozzájárult a gazdasági 
fellendüléshez és a munkahely-teremtéshez, előnyös a fogyasztók számára, és fontos a 
lisszaboni stratégia célkitűzéseinek teljesítése szempontjából,

B. mivel a lisszaboni stratégia a társadalmi kohéziót választotta mottójául, és a társadalmi 
dimenziónak az Unió ágazati politikáiba történő hangsúlyosabb integrálását feltételezi,

C. mivel a lisszaboni stratégia a tagállamokban strukturális reformokhoz és a piacok 
megnyitásához fog vezetni, de a tisztességes verseny biztosításához szükséges 
szabályozás iránti igényt is növelni fogja,

D. mivel továbbra is szükség van az egységes piac működésének javítására,

E. mivel szükség van a hálózatos ágazatok – például a közlekedés, a távközlés, a postai 
szolgáltatások és az energiaszállítás – megnyitásának befejezésére,

F. mivel csökkenteni kell a vállalkozásokra, és különösen a kkv-kra nehezedő adminisztratív 
terheket,

G. mivel a globalizációt és a nemzetközi környezetet teljes mértékben figyelembe kell venni 
az eredményes egységes piaci politikák kialakításában,

H. mivel a Bizottságnak politikái, és különösen a belső piaci politika végrehajtásakor teljes 
mértékben figyelembe kell vennie az EU bővítését,

Bevezetés

1. üdvözli a Bizottságnak az egységes piac felülvizsgálatában végzett munkáját, és kiemeli 
annak fontosságát, hogy valamennyi érdekelt felet vonják be ebbe a folyamatba;

2. szeretné, hogy megerősödjenek a nemzeti parlamentekkel való munkakapcsolatok, hogy a 
belső piac jelentősége és előnyei egyértelműbbé váljanak a tagállamok polgárainak 
nemzeti képviselői számára;

Az érdekelt felek bizalmának megerősítése a belső piacon

3. az a véleménye, hogy az új politikai kezdeményezéseknek az egyes gazdasági ágazatok 
sajátos problémáinak alaposabb elemzésén kellene alapulnia; 

4. mivel a társadalmi kohézió a belső piac egyik lényeges alkotóeleme, emlékeztet annak 
fontosságára, hogy az európai kulturális sokféleség tiszteletben tartása mellett a 
tagállamok közös társadalmi célkitűzéseinek – a minőségi foglalkoztatás, az 
esélyegyenlőség, az egészség- és környezetvédelem – támogatásával javítani kell a 
polgárok bizalmát; felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa Európa számára ezt a védelmi 
szerepet, és kerülje el e téren a tagállamok közötti szabályozási versenyt;

5. hangsúlyozza, hogy egy jó egységes piaci politika alapvető fontosságú a fokozódó 
verseny révén az innováció ösztönzéséhez és az üzletbarát környezethez (különösen a 



PR\663673HU.doc 5/11 PE 386.697v03-00

HU

kkv-k számára);

6. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy fogadjon el átfogó stratégiát a szellemi tulajdonjogokra 
vonatkozóan, és erősítse tovább e jogok védelmét, mivel azok az innováció 
támogatásának, valamint az európai ipari kapacitás ösztönzésének és a növekedés 
előmozdításának eszközei; kiemeli az európai szabadalom létrehozásának fontosságát, és 
egy, végső fokon az Európai Bíróságtól függő igazságszolgáltatási rendszert;  tudomásul 
veszi a Bizottság április 3-i közleményét az európai szabadalmi rendszer javításáról;

7. hangsúlyozza a csalás és a termékhamisítás elleni küzdelem fontosságát az egységes 
piacon;

8. az a véleménye, hogy az éghajlatváltozás kezelése és a fenntartható fejlődés biztosítása 
nagyon fontos, és a fenntartható és versenyképes energiahasználatot ösztönző egységes 
piaci politika létfontosságú e célok eléréséhez; üdvözli a 2007. tavaszi európai 
csúcstalálkozó következtetéseit; sajnálja azonban, hogy kevéssé hangsúlyozták az 
atomenergia hozzájárulását;

9. üdvözli a Bizottság kezdeményezéseit, amelyekkel első lépésben az általános érdekű 
szolgáltatások közös elveit szándékozik meghatározni, majd tisztázni az általános érdekű 
egészségügyi és szociális szolgáltatások terén a belső piacon meglévő ellentmondásokat;

10. hangsúlyozza a fogyasztóknak a határokon átnyúló vásárlásokba és a megfelelő 
fogyasztóvédelembe vetett bizalma fokozásának jelentőségét; ezért üdvözli a Bizottságnak 
a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló zöld könyvét;  megállapítja, hogy a 
jelenlegi minimális harmonizációs rendelkezések jogbizonytalanság forrásai a vállalatok 
és a fogyasztók számára; ennélfogva a konzultáció eredményének előrejelzése nélkül az a 
véleménye, hogy a fogyasztói bizalom megerősítésére egy horizontális eszközzel működő 
vegyes megközelítés a legmegfelelőbb;

11. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési szerződéseket a közbeszerzési szabályok betartásával, 
tisztességes és átlátható módon kell odaítélni, és hogy azok segíthetik az innováció és a 
technológiai fejlődés támogatását; kéri a Bizottságot, hogy javítsa a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférését;

12. az a véleménye, hogy az áruk szabad mozgása létfontosságú az egységes piachoz; ezért 
üdvözli a Bizottság arra vonatkozó kezdeményezését, hogy e téren javítsa a belső piac 
működését;

13. az a véleménye, hogy az informális hálózatok, mint a Solvit és az európai fogyasztói 
központok hálózata (ECC-Net) fontos kiegészítői a polgárok és a vállalkozások számára 
rendelkezésre álló hivatalos jogi eszközöknek; üdvözli a belső piaci információs hálózat 
létrehozására vonatkozó kezdeményezést;

Az adminisztratív terhek csökkentése

14. üdvözli a Bizottságnak az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozó 
kezdeményezéseit, és további ilyen erőfeszítések megtételét szorgalmazza; hangsúlyozza 
a piac megnyitása és a szabályozás közötti helyes egyensúly kialakításának 
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szükségességét;

15. kiemeli, hogy a kölcsönös elismerés a belső piac jelentős eleme, amelyet értékelni kell az 
egyes kulcsterületeken szükséges jogszabály-közelítés tekintetében;

16. hangsúlyozza azonban, hogy a XXI. század egységes piacának szükséges és arányos 
szabályok keretében kell működnie; ragaszkodik az egyes kulcsfontosságú területeken, 
különösen a lakossági pénzügyi szolgáltatások (ideértve a fizetési eszközöket is) és az 
adózás terén folyó harmonizáció folytatásához; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy ezen 
utolsó pont tekintetében javaslataiban irányozzon elő egy közös európai társasági 
adóalapot;

17. kiemeli, hogy a „jobb” szabályozás nem jelent csupán „kevesebb” szabályozást; arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy a piac működésének és integrációjának javítása érdekében 
javasoljon új szabályozást; valamint foglalja egységes szerkezetbe és egyszerűsítse a 
jogalkotást;

18. az a véleménye, hogy a Bizottság hatásvizsgálatainak következetesebbnek kell lenniük, és 
jobban figyelembe kell venniük az összes érdekelt fél szempontjait; ezért üdvözli, hogy a 
Bizottság hatásvizsgálati bizottságot állított fel, és felkéri, hogy véleményeit tegye a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé; kéri, hogy az Európai Parlament a saját javaslatai 
megalapozására végezzen több hatásvizsgálatot;

19. emlékeztet arra, hogy el lehetne végezni a jogszabályok utólagos értékelését annak 
biztosítása érdekében, hogy a szabályok az eredeti szándéknak megfelelően működjenek, 
és felfedjék az előre nem látott negatív hatásokat;

20. egyetért a Bizottság azon véleményével, hogy a társszabályozás és az önszabályozás olyan 
eszközök, amelyek egyes területeken kiegészíthetik a jogalkotási kezdeményezéseket; 

21. úgy véli, hogy a tagállamok felelősek az új uniós jogszabályok végrehajtásának és 
átültetésének javításáért; üdvözli a nemzeti jogba való átültetési arány igazolt javulását és 
a tavaszi európai csúcsnak az átültetési hiány 1%-osra való fokozatos csökkentésére 
irányuló célkitűzését; hangsúlyozza az illetékes nemzeti hatóságok közötti adminisztratív 
együttműködés fokozásának és javításának fontosságát;

A nemzetközi dimenzió

22. hangsúlyozza a belső piacon az egyenlő versenyfeltételek elérésének fontosságát; kiemeli, 
hogy az egységes piac jó működése versenyelőnyt jelent Európa számára a globalizáció 
során;

23. felkéri a Bizottságot, hogy a belső politikák kidolgozásakor szisztematikusan értékelje és 
vegye figyelembe az Európai Unió fő partnerei (USA, Oroszország, Kína, India, Brazília, 
Japán stb.) által folytatott hasonló politikákat;

24. hangsúlyozza, hogy a versenyképesség javítására irányuló kezdeményezések nem 
gyengíthetik az európai szabályokat; emlékeztet a külső partnerekkel folyó építő jellegű és 
kiegyensúlyozott szabályozási párbeszéd fejlesztésének fontosságára;
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25. ajánlja, hogy a Bizottság óvatosan járjon el az EU ellenőrizetlen globalizáció elleni 
szabályozási védzáradékainak mindenfajta megreformálásában; kiemeli, hogy az EU 
jelenlegi kereskedelmi védeszközei hatékonyak és döntő fontosságúak a növekedés és a 
foglalkoztatás szempontjából a gyorsan változó világgazdaságban, és ez a reformfolyamat 
kölcsönös engedményeket követel a WTO kereskedelmi tárgyalásai dohai fordulójának 
lezárása érdekében;

26. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A belső vagy inkább egységes piac az európai integráció főműve marad. Ez Európa egyik 
legnagyobb sikere. A négy szabadság – a belső piac alapjaként – a szociális piacgazdaság 
motorja. A belső piac megvalósítása azonban még egy jövőbeni folyamat, amely állandó 
fejlődésben van, mivel szünet nélkül bővül egy globalizált és változó világ keretében.

A belső piac elmélyítése és teljes megvalósítása szükséges és meghatározó az elkövetkező 
évekre vonatkozóan. A XXI. század Európájának egy nyitott és nagyon eredményes belső 
piacot kellene megvalósítania, valódivá kellene tennie a négy szabadságot, meg kellene 
erősítenie a szolidaritást, lehetővé kellene tennie az egyéni és kollektív sikereket, hozzá 
kellene járulnia a fenntartható fejlődéshez. A belső piac Bizottság által bemutatott 
felülvizsgálata tehát időszerű.

Miután tagjainak száma 6-ról 27-re nőtt, és más földrészeken példaként idézett sikeres 
integrációt hozott létre, az EU-nak túl kell jutnia egy bizalmi válságon: valamennyi tagállam 
polgárai kételkednek a belső piacban és az egyéb közös politikákban. 

Pedig a belső piac az integráció révén a szolidaritás eszköze. A gazdagság és a foglalkoztatás 
megvalósítása nélkül nem lehet társadalmi fejlődés: ez cselekvésünk értelme.

A nemzeti parlamentek képviselőinek bevonása az Európai Parlament munkájába hozzájárul 
az egységes piac előnyeinek, tétjének és szükségességének jobb megértéséhez.

A belső piac elmélyítésének elő kell segítenie az európai kohéziót, gazdaságaink 
modernizálását és összetartását, valamint az európaiak szociális védelmét. Több terület is 
létezik, amelyen a belső piac előnyei nem látszanak: e jelentés többek között nagy súlyt fektet 
az általános érdekű szolgáltatásokra, a szociális területre, a lakossági pénzügyi szolgáltatások 
területére, a fogyasztásra, az adózás területére, az energiára, a munkavállalók mobilitására és 
a szellemi tulajdonra. 

A társadalmi kohézió szerves része a belső piac elmélyítésének. A munkavállalók viszik 
sikerre. A jelentés ezért igyekszik emlékeztetni a munkavállalók szabad mozgását akadályozó 
korlátozások feloldásának fontosságára, és általánosságban arra, hogy a tagállamok közös 
társadalmi célkitűzéseinek támogatásával – mint a minőségi foglalkoztatás, az 
esélyegyenlőség, az egészség- és környezetvédelem – a tagállamok kulturális sokféleségének 
tiszteletben tartása mellett erősíteni kell a polgárok bizalmát. A belső piac elmélyítésének arra 
is törekednie kell, hogy szociális téren korlátozza a tagállamok közötti szabályozási verseny 
hatásait.

Ugyanezen összefüggésben az előadó elengedhetetlennek tartja, hogy az Európai Bizottság a 
közszolgáltatások terén pontosításokat tegyen.

Az általános érdekű szolgáltatásokat az európai társadalmi modell egyik pilléreként ismerik 
el. Az általános érdekű szolgáltatásokat az EU társadalmi és területi kohéziója kötőanyagának, 
a minőségi általános érdekű szolgáltatásokat pedig a gazdasági fejlődés és a munkahely-
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teremtés valódi támogatójának tekintve, kívánatosnak tűnik az előadó szerint, hogy a 
Bizottság – anélkül, hogy az EP munkáját kisajátítaná – javaslatot tegyen egy, az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló chartára. Valóban kívánatosnak tűnik egy olyan hivatalos 
szöveg elfogadása, amely fejleszti a közös értéknek az EKSz 16. cikkében kifejezett fogalmát, 
amely pontosan kifejti az általános érdekű szolgáltatásoknak a feladatuk teljesítését lehetővé 
tevő elveket és feltételeket, és amely referenciaként szolgálhat ezen elvek és feltételek 
gazdasági és társadalmi dimenziója közötti egyensúly keresésében.

Egyébként a szubszidiaritás elvének és a tagállamok általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások szervezése és finanszírozása terén meglévő hatásköreinek tiszteletben 
tartásával az előadó felteszi a kérdést az e szolgáltatásokról szóló keretirányelv 
célszerűségéről.

Mindenesetre a Parlament emlékeztet arra, hogy sürgősen sikerre kell vinni az ágazati 
kezdeményezéseket az egészségügyi szolgáltatások és az általános érdekű szociális 
szolgáltatások terén.

A belső piac olyannyira része a polgárok mindennapi valóságának, hogy többé nem is 
számolnak azokkal az előnyökkel és haszonnal, amelyeket abból nyerhetnek. Döntő 
fontosságú a polgárok választási lehetőségeinek bővítése azzal, hogy minőségi árukat és a 
határokon átnyúló vásárlások megnövelt lehetőségeit kínálják számukra. E tekintetben 
bizottságunk üdvözölte a „Fogyasztóvédelmi stratégiába” illeszkedő, a fogyasztóvédelmi 
joganyag átvilágításáról szóló zöld könyvet. A Bizottság megbízatásának végéig ez lesz a 
fogyasztóvédelmi biztos legfőbb ügye. Ez a zöld könyv minden figyelmünket megérdemli. 
Alkalmazása jobban növelheti az egységes piac keretében a bizalmat és az összetartást. Amint 
a Bizottság megállapította, a felülvizsgálattal érintett nyolc irányelv nem hozta meg az összes 
remélt eredményt. Az átültetésbeli eltérések csak növelik a biztonság hiányát. A bizalomnak a 
belső piac keretében történő megerősítése arra késztet minket, hogy a jelenlegi minimális 
harmonizálási kikötéseken túllépve gondolkodjunk.

A fogyasztók bizalma az áruk szabad mozgásán is múlik. Jelenleg a nem harmonizált 
ágazatok még a belső piac 50 %-át teszik ki. Ezen ágazatokat még mindig a nemzeti műszaki 
szabályok szabályozzák, ami jelentős adminisztrációs költségeket okoz. Ez az indoka, hogy 
támogatjuk a Bizottság által 2007. február 13-án annak érdekében bemutatott intézkedéseket, 
hogy optimalizálják az árupiac jelenlegi szabályait és elveit, továbbá javítsák ellenőrzésüket 
és tényleges alkalmazásukat. Ezek az intézkedések csak erősíthetik a fogyasztóknak a belső 
piac működésébe és hozzáadott értékébe vetett bizalmát.

Egyébként e jelentés kéri a Bizottságot, hogy fogadjon el egy átfogó stratégiát a szellemi 
tulajdonjogokról, és hogy javasoljon globális stratégiát az európai szabványokra 
vonatkozóan. A szellemi tulajdonjogok képezik a kulturális ágazatok gazdaságának alapját, és 
biztosítják a kulturális sokféleség előmozdítását. Előadójuk tudomásul veszi a Bizottság 
közelmúltbeli jelentését az európai szabványok rendszerének javításáról, és kiemeli a 
közösségi szabadalom létrehozásának, és egy, végső fokon az Európai Bíróságtól függő 
igazságszolgáltatási rendszer fontosságát. 

Gazdasági téren a jelentés központi eleme a lakossági pénzügyi szolgáltatások és különösen a 
fizetési eszközök nagyobb harmonizációjának szükségessége. Ezenkívül az adórendszer
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egyes elemei harmonizációjának hiánya fékezi a belső piac integrációját, és rontja az európai 
versenyképességet, miközben kevéssé érthetővé teszi a vállalkozások környezetét. Az Európai 
Parlament különösen helyesli a Bizottságnak az európai társasági adó bevezetését támogató 
elképzeléseit.
Az energiakérdés és a globális felmelegedés elleni küzdelem terén az előadó üdvözli a 2006. 
március 9-i Európai Tanács ülésén megszületett nagyra törő megállapodást, amely 
elmozdulást jelent az európai energiapolitika felé. Sajnálja azonban, hogy kevésbé vették 
figyelembe az atomenergiának az EU energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzéseihez 
való hozzájárulását. Azt is kiemeli, hogy a belső piac az összekapcsolt hálózatok fejlődését 
vonja maga után.

Egységes piacunk központi elemei a kkv-k, amelyek kiemelt figyelmet kapnak a lisszaboni 
stratégiában. A kkv-k közbeszerzésekhez való hozzáférésének javítása alapvető kihívás az 
EU-ban a foglalkoztatás számára. Napjainkban a mi kkv-ink nem ugyanolyan körülmények 
között működnek, mint a WTO partnerországainak kkv-i, különösen az Egyesült Államok, 
Japán, Korea és Kanada esetében, amelyek annak lehetőségéről tárgyaltak, hogy a 
közbeszerzések terén sajátos bánásmódot biztosítsanak a kkv-knek. Az előadó úgy véli, hogy 
az Európai Bizottságnak élveznie kell a Parlament támogatását ahhoz, hogy elérhesse a WTO-
val kötött, a közbeszerzésekről szóló megállapodás újbóli kiegyensúlyozását az európai kkv-
knek a többi részes fél közbeszerzéseihez való hozzáférését illetően.

A polgároknak és a kkv-knek lehetősége kell legyen arra, hogy konkrét módon, teljes 
mértékben ki tudják használni a belső piacot. A jelentés ezért ösztönzi nagyon az „Internal 
Market information Network”, valamint a SOLVIT és ECC-NET informális mechanizmusok 
megvalósítását, amelyek kiegészítik szabályozási eszközeinket.

E jelentés a „Jogalkotás tökéletesítéséhez” kapcsolódó szempontokat is kiemeli, miközben 
üdvözli a Bizottság által tervbe vett, a közösségi jog egyszerűsítésére és tényleges 
alkalmazására vonatkozó célkitűzéseket.

A belső piac megerősítése nem jár sem az új szabályozások halmozásával, sem pedig az új 
jogszabályok megalkotásának módszeres elutasításával vagy megakadályozásával. A XXI. 
század egységes piacának szükséges és arányos szabályokkal kell rendelkeznie. Globális 
partnereinkhez hasonlóan szabályoznunk kell piacaink megnyitását.

Ez bizonyosan szükségessé teszi azon ágazatok meghatározását, amelyekben egy 
előrehaladottabb harmonizáció szükséges. Az előadó ezért felkéri a Bizottságot – amint ezt 
már fentebb kifejtettük –, hogy folytassa a közösségi harmonizációt a lakossági pénzügyi 
szolgáltatások, az adózás, az energia, a hálózati szolgáltatások, a szellemi tulajdon és a 
fogyasztói jogok területén. Mindezt a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával.

Ezenkívül üdvözölnünk kell a tagállamok által a közösségi jogszabályok átültetése terén már 
elért haladást. Támogatni kell az 1%-os átültetési deficit célkitűzését. E tekintetben arra kell 
ösztönözni a Bizottságot, hogy amennyiben szükséges, annak mintájára, ahogyan a 
szolgáltatások belső piacáról szóló irányelvnél történik, segítse a tagállamokat a közösségi 
aktusok átültetésében. Az is kívánatos, hogy a különböző tagállamokban az átültetésért felelős 
nemzeti hatóságok között nagyobb együttműködés legyen.
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A hasznos jogalkotás azzal is jár, hogy a Bizottságnak alaposabb hatástanulmányokat kell 
készítenie az összes érdekelt fél bevonásával. Üdvözöljük egy hatásvizsgálat-elemző bizottság 
létrehozását, melynek munkája átláthatóbb kell legyen, és amelynek a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kellene tennie véleményeit. Az Európai Parlamentnek magának is kell 
független hatástanulmányokat készítenie. Az is hasznos lenne, ha szociális és 
környezetvédelmi téren alaposabban tanulmányoznák a közösségi jogalkotás hatásait. Végül 
pedig tervbe kellene venni az átláthatóság elvének és a hatékony szankciók lehetőségének 
biztosítása céljából végrehajtott utólagos intézkedések értékelését.

Az előadó osztja a Bizottság azon eszmefuttatását, amely a jogalkotás, a társszabályozás és 
az önszabályozás közötti egyensúly megtalálásáról szól. Ennek az új megközelítésnek 
azonban figyelembe kellene vennie a különböző érdekelt felek (termelők/fogyasztók) erejét és 
befolyását.

Ugyanebben a szellemben kötelességünk üdvözölni a Bizottság által a vállalkozások és 
különösen a kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése érdekében végzett munkát. Az e 
terhek 25 %-os csökkentésére vonatkozó végső célkitűzést azonban még alaposabban 
elemezni kell.

Az egységes piac politikája tartalmaz egy külső dimenziót is.

Egy erős, nyitott és versenyképes egységes piac a globalizáció kihívására adott európai válasz 
alapvető eleme lehet. A belső piac belső szabályainak hozzá kell járulniuk a külső 
versenyképesség megerősítéséhez. A világszinten létező kölcsönös függőség új lehetőségeket 
teremt az európai értékek és érdekek kinyilvánítására.

Jobban figyelembe kell vennünk a partnereinknél hatályos szabályozásokat annak érdekében, 
hogy vonzó és versenyképes közösségi piacot tudjunk fenntartani anélkül, hogy le kéne 
mondanunk a saját előírásainkról. Európa referencia lehet más régiók számára.

Az előadó végül a többoldalú kereskedelmi rendszernek a WTO keretében történő 
megerősítésére szólít fel, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a dohai tárgyalások 
lezárásaként nagyra törő, kiegyensúlyozott és átfogó megállapodásra kell jutni.

Ebben a keretben az Európai Parlament jelenlegi kereskedelmi védelmi eszközeink 
megőrzésére szólít fel.
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