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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja be a 
következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy az egységes piac kulcsszerepet játszhat az Európa 2020 foglalkoztatási 
céljainak elérésében, a foglalkoztatás minőségének és fenntarthatóságának növelése 
érdekében; az egységes piacot a legerősebb eltökéltséggel, minél hamarabb fel kell 
építeni; az egységes piac nem önmagáért való cél, hanem a társadalmi fejlődés 
előrehaladásának eszköze;

2. véleménye szerint a szociális partnerekkel és a civil társadalommal való párbeszéd az 
egységes piacba vetett bizalom visszaállításának egyik alappillére; mivel az egységes 
piacnak valamennyi szereplő jogait a középpontba kell állítania, nemcsak fogyasztókként 
és vállalkozásokként, hanem polgárokként és munkavállalókként is; mivel a szociális 
partnereknek és valamennyi érdekelt félnek a növekedés és a polgári jogok egységes 
piacon belüli támogatására irányuló intézkedések kidolgozásába, elfogadásába, 
végrehajtásába és nyomon követésébe való még szorosabb és a lehető legkorábban történő 
bevonása jelentőséggel bír;

3. megállapítja, hogy az Európa 2020 stratégia minőségi és fenntartható foglalkoztatásra 
irányuló célkitűzésének elérése érdekében fontos az egységes piac megerősítése többek 
között a gazdasági prioritások és a szociális jólét közötti megfelelő egyensúly fenntartása 
révén;

4. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások hatékony biztosítása kulcsfontosságú a jövőbeli 
növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció szempontjából; sajnálja, hogy az uniós 
szabályozás túlzott teherként nehezedik a kkv-kra; az egységes piacnak be kell töltenie a 
fokozott versenyképességű piacgazdaság kialakítását célzó növekedés és foglalkoztatás 
előmozdításában játszott szerepét;

5. sajnálja, hogy az uniós polgárok sok területen még nem részesülnek teljes mértékben az 
egységes piac lehetséges előnyeiből; megállapítja, hogy az egységes piac által kínált 
lehetőségeket arra kell felhasználni, hogy új életet leheljünk az Unió gazdaságaiba a 
határok további, az áruk és szolgáltatások számára történő megnyitása, a személyek és a 
munkavállalók szélesebb körben történő szabad mozgásának ösztönzése, szélesebb kínálat 
kialakítása, a vállalatok számára újabb üzleti lehetőségek megteremtése, végül pedig 
munkahelyek teremtése és új fogyasztók elérése – különösen a fogyatékossággal élők 
számára elérhetőbb szolgáltatások és termékek kínálata – révén; a kkv-kat  melyek a 
legnagyobb kihasználható lehetőségekkel rendelkeznek – a jogszabályok végrehajtása 
során a kkv-teszt szigorú alkalmazása révén támogatni kell;

6. hangsúlyozza, hogy az egységes piac fontos szerepet játszhat az Unióban a társadalmi 
kohézió előmozdításában, a legjobban bevált gyakorlatok erőteljesebb cseréjének 
ösztönzésével; megállapítja, hogy a gazdaságirányítási keret megerősítésének számos, 
egymással összefüggő és összhangban lévő, a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzésére 
irányuló politikára kell támaszkodnia, ehhez pedig szükség van a belső piac maradéktalan 
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megvalósulására; felhív a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, valamint a szövetkezetek 
támogatását célzó intézkedések meghozatalára;

7. üdvözli a Bizottság „A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentése – Az uniós 
szabályozás hozzáigazítása a mikrovállalkozások szükségleteihez” című közleményét 
(COM(2011)0803) és támogatja a mikrovállalkozások középpontba állítását; megállapítja, 
hogy a munkavállalókra vonatkozó egészségügyi és biztonsági rendelkezéseket nem 
szabad szabályozási tehernek tekinteni, és hogy bizonyos területeken a követelmények 
nem lehetnek azonosak valamennyi méretű vállalkozás számára; ezért úgy vélekedik, 
hogy a különböző típusú kkv-kra kialakított „testreszabott” szabályozás megkönnyítené az 
európai és nemzetközi piacokhoz való hozzáférésüket;  

8. elismeri a – mind elektronikus, mind fizikai módon megvalósuló – egyablakos megoldás 
értékét az egységes piac környezetében, mert ez a megoldás csökkenti az adminisztratív 
terheket és a tranzakciós költségeket, javítja a hatékonyságot, a piac nyitottságát, az 
átláthatóságot és a versenyt, továbbá hozzájárul a közkiadások alacsonyabbra szorításához 
és a vállalkozási lehetőségek bővítéséhez, ideértve a kkv-k és a mikrovállalkozások piacra 
jutási lehetőségeit, illetve a munkahelyek megtartását és új munkahelyek teremtését is;

9. úgy vélekedik, hogy a digitális egységes piac önmagában hasonló következményekkel 
járhat, mint az egységes piacot célul kitűző 1992. évi program; ösztönzi a digitális 
egységes piac teljes megvalósítását a foglalkoztatási és vállalkozási lehetőségek 
maximalizálása céljából;

10. sajnálja, hogy az európai szolgáltatási piac még mindig nem egységes; felhív olyan 
intézkedésekre, amelyek – a szakképesítések elismerési eljárásainak a belső piaci 
információs rendszer megerősítése révén történő egyszerűsítésével és felgyorsításával –
növelik az Unióban a mobilitást; véleménye szerint a Bizottság helyesen állapította meg, 
hogy a foglalkoztatási mobilitás az Unióban még mindig túl alacsony, valamint hogy az 
adminisztratív korlátok maradéktalan felszámolásához hatékonyabb intézkedésekre van 
szükség;

11. véleménye szerint nemzeti szinten lennie kell egyetlen könnyen hozzáférhető, első szintű 
segítségnyújtó szolgálatnak, ahova a vállalkozások és polgárok fordulhatnak, ha 
problémával szembesülnek, amikor az egységes piac által kínált jogokkal és 
lehetőségekkel élni próbálnak. Ez a segítségnyújtó szolgálat kialakítható a már létező 
SOLVIT központok továbbfejlesztése révén is;

12. felhívja a tagállamokat az IT-eszközök intelligensebb felhasználására a vállalkozások és a 
polgárok tájékoztatása, illetve annak céljából, hogy képesek legyenek élni jogaikkal és 
lehetőségeikkel; rendkívül fontos a hozzáférhetőség megteremtése a fogyatékossággal 
élők számára annak érdekében, hogy hozzáférhető formában tájékozódhassanak jogaikról 
és lehetőségeikről;

13. hangsúlyozza, hogy az egységes piac szempontjából a szociális és adóügyi konvergencia 
integrációs tényező; felhívja a nagyjából azonos szintű GDP-vel rendelkező tagállamokat, 
hogy megerősített együttműködés révén gyorsítsák fel a konvergenciafolyamatot;

14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális dömping  megelőzése és a 
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kollektív megállapodások alkalmazásának garantálása céljából gondoskodjanak a 
hatékony ellenőrzésekről;

15. megállapítja, hogy az európai szociális standardok hozzáadott értéket jelentenek az Unió 
számára, és teljes értékű szerepet játszanak az egységes piac működésében;

16. hangsúlyozza, hogy az egységes piac működésében kulcsszerepet betöltő ágazatok –
különösen a kereskedelmi-üzleti szolgáltatások, a digitális piacok, a közlekedés –
elemzésekor az egységes piac integrációjáról szóló éves jelentésben nagyobb figyelmet 
kell fordítani a fogyatékossággal élőkre, akik nehézségekbe ütköznek az épített 
környezetben és a nem számukra kialakított szolgáltatások terén;

17. véleménye szerint az egységes piac legjobb működése érdekében alapvetően fontos az 
esélyegyenlőség, és valamennyi tagállamnak azonos mértékben kell átültetnie az uniós 
jogszabályokat, a Bizottságnak pedig következetesen és kivételezés nélkül latba kell 
vetnie kényszerítő eszközeit a szabályozás megsértőivel szemben;

18. felhív nagyobb elkötelezettségre az intelligens szabályozásra vonatkozó uniós menetrend 
elkövetkező két évben történő továbbvitele tekintetében, különösen a fenntartható, 
intelligens és inkluzív növekedés céljának szem előtt tartásával;

19. felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti egységekből építse fel a vonatkozó bizottsági 
közleményben javasolt európai hálózatot, megújítva meg a létező Belső Piaci Tanácsadó 
Bizottság megbízatását olyan értelemben, hogy az az egységes piac integrációjával és 
irányításával kapcsolatban a fogyatékossággal élők jogairól szóló, ratifikált ENSZ-
egyezménynek megfelelő hozzáférhetőséget külön figyelemmel is vizsgálhassa;

20. felhívja a Bizottságot, hogy az egységes piac megvalósítását azzal is mozdítsa elő, hogy 
gondoskodik az uniós irányelvek valamennyi tagállamban történő végrehajtásáról.
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