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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;

2. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások hatékony biztosítása kulcsfontosságú a jövőbeli 
növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció szempontjából;

3. megállapítja, hogy az egységes piac által kínált lehetőségeket arra kell felhasználni, hogy 
új életet leheljünk Európa gazdaságaiba a határok további, az áruk és szolgáltatások 
számára történő megnyitása, szélesebb kínálat kialakítása, a vállalatok számára újabb 
üzleti lehetőségek megteremtése, végül pedig munkahelyek teremtése révén;

4. üdvözli a COM(2011)803 jelentést1 és erőteljesen támogatja, hogy a megerősített kkv-
tesztben nagyobb hangsúlyt kapnak a mikrovállalkozások, aminek kedvező hatása lesz az 
uniós jogszabályok végrehajtása és alkalmazása terén;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. felkéri a Bizottságot, hogy a jobb jogalkotás keretében hatásértékelések révén tárja fel, 
mely területeket sújtanak túlzott terhek, összehangolatlanság, illetve elavult vagy nem 
hatékony intézkedések – különösen a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén –, amelyek 
hátrányosan hatnak az egységes piac működésére; felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg 
a „one in, one out” szabály bevezetésének lehetőségét;

9. felhív nagyobb elkötelezettségre az intelligens szabályozásra vonatkozó uniós menetrend 
elkövetkező két évben történő továbbvitele tekintetében, különösen a fenntartható, 

                                               
1 „A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentése – Az uniós szabályozás hozzáigazítása a 
mikrovállalkozások szükségleteihez”.
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intelligens és inkluzív növekedés céljának szem előtt tartásával;


