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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. meggyőződése, hogy a jelenlegi súlyos pénzügyi válság közepette az Uniónak fokoznia 
kell az egységes piac zavartalan működése előtt álló akadályok felszámolására tett 
erőfeszítéseit, különösen azokon a területeken, amelyek serkenthetik a fenntartható 
gazdasági növekedést, azaz például a határokon átnyúló üzleti és vállalkozási 
tevékenységek, a szolgáltatásnyújtás, a mobilitás, a finanszírozáshoz való hozzájutás, 
valamint a pénzügyi jártasság terén;

2. úgy véli, hogy az uniós banki ágazat fő céljának a reálgazdaság tőkével való ellátásának 
kell lennie, ami a növekedést, a versenyt és a munkahelyteremtést előmozdító, tudásalapú 
egységes piac kialakulásának egyik előfeltétele;

3. hangsúlyozza, hogy többet kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a növekedés 
fenntartható legyen, valamint annak elkerülésére, hogy a végrehajtás felesleges terheket 
rójon a kkv-kra;

4. kifejti azon álláspontját, hogy a kkv-knak kell jelenteniük az európai gazdasági fellendülés 
és növekedés hajtóerejét; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a belső piac kiteljesítése során 
fordítson különös figyelmet a kkv-k szükségleteire;

5. meggyőződése, hogy az uniós polgárok gazdasági és társadalmi jólétéhez szükséges a 
belső piac kiteljesítése;

6. hangsúlyozza, hogy a polgárok mobilitásának elősegítése és a határokon átnyúló üzleti 
kezdeményezések előmozdítása érdekében sürgős szükség van a polgárok Unión belüli 
adózással kapcsolatos ismereteinek bővítésére, valamint a határ menti munkavállalókat és 
munkáltatókat érintő adózási akadályok mérséklésére, harcolva mindeközben az 
adóelkerülés és az adócsalás lehetősége ellen;

7. hangsúlyozza ennek megfelelően egy olyan, társadalmilag igazságos költségvetési politika 
szükségességét, amely a növekedést fokozó újraelosztó szereppel bír, és amely kezelni 
tudja a súlyos problémákat jelentő adóversenyt, a hatékony ellenőrzést, az offshore cégek 
megadóztatását, valamint az Unióban virágzó adóparadicsomok felszámolását;

8. hangsúlyozza, hogy minden olyan uniós polgárnak, aki még nem rendelkezik 
bankszámlával abban a tagállamban, ahol bankszámlanyitási kérelmet nyújtott be, hozzá 
kell férnie az alapvető banki szolgáltatásokhoz; ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy az 
alapvető banki szolgáltatások lehetővé teszik, hogy az alacsony jövedelmű fogyasztók is 
hozzáférjenek az egységes piacon a készpénz elhelyezéséhez, átutalásához és kivételéhez 
használt alapvető fizetési eszközökhöz, különösen a határon átnyúló ingázásra való 
tekintettel; ezért felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen be jogalkotási javaslatot annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unióban mindenütt ügyfélbarát bankszámlanyitási 
eljárások létezzenek;
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9. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy azok az uniós polgárok, akik más 
országban örökölnek, vonulnak nyugdíjba vagy utalnak át tőkét, gyakran kettős 
adóztatással szembesülnek; fokozottabb erőfeszítéseket szorgalmaz e helyzet 
megoldására; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság csak az örökség adóztatása 
területén tett ajánlásra irányuló javaslatot; szorgalmazza a nyugdíjalapokról szóló irányelv 
sürgős felülvizsgálatát;

10. meggyőződése, hogy a pénzügyi szolgáltatások jól működő piacába vetett fogyasztói 
bizalom hosszú távon előmozdítja a pénzügyi stabilitást, a növekedést, a hatékonyságot és 
az innovációt; hangsúlyozza ezért, hogy biztosítani kell, hogy a fogyasztóknak e 
szektorban több lehetőségük legyen a tájékozódásra és a független tanácsadás 
igénybevételére, illetve hogy az összeférhetetlenségi eseteket kerüljék el;

11. hangsúlyozza, hogy a kockázati tőke jól kialakított uniós rendszere a növekedés, a tőkéhez 
való hozzáférés és a munkahelyteremtés hajtóereje lehet; hangsúlyozza ezért annak 
szükségességét, hogy megoldást találjanak egyfelől a szűkös kockázatitőke-kínálatért és -
keresletért, másfelől pedig az alacsony forgalmú piacokért felelős tényezőkre;

12. sürgeti, hogy a Bizottság könnyítse meg a mikrofinanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférést kisvállalkozások alapításához és fejlesztéséhez, különösen azon vállalkozások 
számára, amelyek határokon átnyúló műveleteket kívánnak folytatni;

13. hangsúlyozza, hogy a héa határokon átnyúló visszaigénylésére irányuló eljárásoknak a 
vállalkozások számára kevésbé bürokratikussá és terhessé kell válnia; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a határokon átnyúló kockázatitőke-finanszírozáshoz való hozzáférést is 
javítani kell;

14. hangsúlyozza a szociális vállalkozási tevékenység – mint az inkluzív, intelligens és 
fenntartható növekedéssel jellemezhető egyik ágazat – támogatására vonatkozó európai 
stratégia fontosságát; úgy véli, hogy az „európai szociális vállalkozási alap” cím 
megteremtésére irányuló szabályozás az egyik első lépés ebben az irányban, amit üdvözöl;

15. hangsúlyozza a növekedést elősegítő reformok szükségességét Európában, és mindenek 
felett álló prioritásként kiemeli az egységes piac azonnali kiteljesítését; hangsúlyozza, 
hogy az uniós intézmények kötelezettséget vállaltak arra, hogy az egységes piaci 
intézkedéscsomag „tizenkét mozgatórugóját” kiemelt kérdésként kezelik; felhívja a 
Bizottságot, hogy lépjen fel azon tagállamokkal szemben, amelyek még nem hajtották 
végre maradéktalanul a szolgáltatási irányelvet;

16. emlékeztet arra, hogy a felsőoktatási mobilitásra vonatkozó korlátozások eltörlése 
növelheti a felsőfokú végzettséget szerző uniós lakosok számát, ami összhangban áll az 
Európai Unióban a szakképzett munkaerő iránti fokozódó kereslettel;

17. felszólít a „gondolkozz először kicsiben” elv alkalmazására minden jogalkotási 
javaslatban, tekintettel arra, hogy a jogalkotás kkv-kra, mikrovállalkozásokra és családi 
vállalkozásokra gyakorolt hatását előzetesen meg kell vizsgálni;

18. hangsúlyozza továbbá, hogy az egységes piac jelenlegi hatóköre még a teljes 
megvalósulás esetén sem elegendő, mivel ma az európai gazdaság csaknem négyötödét a 
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szolgáltatási ágazat teszi ki; ezért nemzeti és közösségi kezdeményezéseket szorgalmaz az 
egységes piac hatókörének az egész európai gazdaságra való kiterjesztésére annak 
érdekében, hogy a gazdaságunk tudásintenzív részeiben rejlő lehetőségeket is teljes 
mértékben hasznosítsuk;

19. azon a véleményen van, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket egy valóban digitális 
egységes piac legkésőbb 2015-ig történő létrehozása érdekében, amely lehetővé tenné,
hogy a vállalkozók, a fejlesztők és a fogyasztók kihasználják az online szolgáltatások 
kínálta sok lehetőséget és az azok fejlesztésre kínálkozó alkalmat;

20. rámutat arra, hogy egyetlen más gazdasági vagy gazdaságtörténeti jelenség sem élvezett 
olyan alapvető támogatást, mint a szabad kereskedelemben rejlő kölcsönös előnyök; 
emlékeztet arra, hogy a 2008-as válságot követően a világkereskedelem gyors 
újjáélesztése volt az a legfőbb tényező, amely megakadályozta az 1930-ashoz hasonló 
világválság visszatérését;

21. még nagyratörőbb célokat kíván kitűzni oly módon, hogy politikai lendületet visz az EU 
és az USA közötti gazdasági integráció elmélyítésébe, és szabadkereskedelmi 
megállapodás létrehozására és egy teljesen integrált transzatlanti piac kialakítására
törekszik;

22. ennek fényében alapvető jelentőségű változás végrehajtását szorgalmazza a kereskedelem 
EU-vezette liberalizációja terén, amelynek célja szabadkereskedelmi megállapodások 
kötése Indiával, Kanadával, a keleti partnerség országaival és az ASEAN-tagállamokkal 
még 2012 vége előtt;

23. tudomásul veszi a nemzeti és az uniós rendelkezésekből fakadó túlzott szabályozás 
nyomán az európai vállalkozásokra – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásokra –
háruló terheket; arra kéri a Bizottságot, hogy évente tegyen közzé nyilatkozatot, amelyben 
azonosítja és ismerteti az előző évben kiadott szabályozási javaslatoknak a 
vállalkozásokra háruló teljes nettó költségét, és emellett javaslatokat tesz e költségnek a 
következő év folyamán történő csökkentésére;

24. hangsúlyozza a mobilitás növelésének jelentőségét az európai munkaerőpiacokon, 
különösen a fiatalok tekintetében; kiemeli, hogy a szolgáltatási irányelvvel összhangban 
végre kell hajtani a szabályozott szakmák reformját, melynek célja azok számának 
csökkentése;

25. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy valamennyi uniós tagállamban lehetővé kell tenni 
a fogyasztók számára, hogy szabadon megválaszthassák a napi fogyasztásukhoz igénybe 
vett áruk és szolgáltatások szolgáltatóját;

26. üdvözli a tökéletesen integrált egységes piac létrehozását célzó újabb jogalkotási 
javaslatokat, hogy növekedhessen a verseny és a hatékonyság, és az európai 
fogyasztóknak szélesebb körű választási lehetőségük legyen.
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