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JAVASLATOK

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

1. emlékeztet arra, hogy a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság hatásköre a 
költségvetési eljárásban a 2. (Vállalkozáspolitika), 12. (Belső piac) 14. (Adóügyek és 
vámunió), illetve a 17. (Egészségügy és fogyasztóvédelem) címekre terjed ki;

2. hangsúlyozza a költségvetési előirányzatok jelentőségét az előzetes költségvetési tervezet 
02 03. fejezetében, mivel úgy gondolja, hogy segíteni fogja a vállalkozásokat az, ha új 
jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseknek, valamint a közösségi jog hatékonyabb 
érvényesítésének köszönhetően az áruk belső piaca jobban működik; véleménye szerint 
továbbá ezen intézkedések javítják a vállalkozások működését és versenyképességét, 
emellett magasabb szintű védelmet biztosítanak az európai polgároknak az egészség, a 
biztonság, a környezet- és a fogyasztóvédelem terén;

3. üdvözli, hogy növelték az előirányzatokat a 12 01. és a 12 02. fejezetben, amit 
szükségesnek tart az egységes piacnak az európai gazdaság egészére gyakorolt pozitív 
hatásai miatt, különösen a gazdasági válság idején; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy az 
ilyen hatások további fokozása érdekében terjesszen elő javaslatokat az egységes piac 
fennmaradó akadályainak felszámolására; kiemeli a szolgáltatási ágazat jelentőségét az 
egységes piac szempontjából, és ezért fő prioritásként kezeli szolgáltatási irányelv1

végrehajtását; ösztönzi a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit egy kutatási 
eredményeken alapuló olyan politika kialakítására, amelynek alapjait a piac mélyreható 
ismerete, gazdasági elemzés és a megfelelő eszközök kiválasztása képezi; kéri továbbá a 
Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a tagállamokkal, és alakítson ki egyszerűbb 
szabályozást és hatékony problémamegoldást biztosító igazgatási kultúrát; kiemeli ezzel 
összefüggésben a workshopok, tisztviselői cserekapcsolatok és más képzési 
tevékenységek jelentőségét, amelyek segítik a tisztviselőket és a bírákat az egységes 
piacra vonatkozó szabályok megfelelő átültetésében, alkalmazásában és érvényesítésében;

4. üdvözli, hogy a 2009-es költségvetésben külön sort képeztek a SOLVIT hálózatnak, és 
kéri, hogy ezt még inkább erősítsék meg a 2010-es költségvetésben; felszólítja a 
tagállamokat, hogy növeljék a hálózathoz rendelt humánerőforrásokat és pénzeszközöket, 
mivel ez a hálózat ingyen biztosít hatékony bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmust; 
elhívja a Bizottságot, hogy az összes tagállamban fordítson nagyobb összegeket a 
hálózatban dolgozók képzésére és a hálózat tevékenységének népszerűsítésére; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az egységes piacról nyújtott tájékoztatással és 
tanácsadással foglalkozó különböző szolgáltatások racionalizálását is; következésképpen 
erőteljesen támogatja az egységes piaccal kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások 
koncepcióját egy közös weboldal létrehozásával;

5. úgy véli, hogy a 14 04.fejezetben a 2013-as vámprogramra elkülönített összeg elegendő 

                                               
1 A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).
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lesz e politikai terület célkitűzéseinek megvalósításához, úgymint a külső határok 
biztonságának és védelmének megerősítése, a tiltott kereskedelem és a csalás elleni 
küzdelem támogatása, valamint a vámrendszerek hatékonyságának fejlesztése; 
hangsúlyozza, hogy a program azáltal járul hozzá e célkitűzések megvalósításához, hogy 
javítja a tagállamok közötti koordinációt és együttműködést, elősegíti a legjobb 
gyakorlatok és a know-how cseréjét, és nyomon követi, hogy megfelelően alkalmazzák-e 
a közösségi jogot;

6. kiemeli a 17 02. fejezeten belül a fogyasztóvédelmi politika szerepét a biztonságos 
termékekkel és szolgáltatásokkal működő belső piac tekintetében, valamint valamennyi 
fogyasztó számára az egyenlő jogok, a vállalatok számára pedig az azonos feltételek 
biztosítása szempontjából;  hangsúlyozza a Közösség, a tagállamok és harmadik országok, 
beleértve az Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti szoros együttműködés 
fontosságát a hatékonyabb végrehajtási mechanizmusok terén a fogyasztói bizalom 
elmélyítése érdekében, különösen a gazdasági válság idején; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
piacfelügyelet terén alakítson ki olyan tudásalapot és képzési programokat, amelyek 
hozzájárulnak az illetékes hatóságok közötti jelenlegi együttműködési struktúrák 
megerősödéséhez; felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon további közösségi 
fellépéseket az Európai Fogyasztói Központok megerősítése érdekében; véleménye szerint 
a fogyasztók életkorától és iskolázottsági szintjétől függetlenül prioritást képeznek a 
fogyasztók oktatására – és különösen a pénzügyi műveltség fejlesztésére –irányuló közös 
erőfeszítések;

7. elismeri a fogyasztói piacok ellenőrzésének jelentőségét az eredménytábla és a fogyasztói 
magatartásról és a piacok működéséről gyűjtött adatokon alapuló, kapcsolódó piaci 
tanulmányok konszolidálásán keresztül; felszólít ezért egy újabb előkészítő intézkedés 
elindítására „Nyomon követési intézkedések a fogyasztóvédelmi politika terén” címmel, 
amely lehetővé tenné a már létező felmérések és tanulmányok folytatását, és további piaci 
tanulmányok elkészítését, ezáltal is javítva a fogyasztói piacok eredménytáblájának 
minőségét.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


