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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy az egységes piac megfelelő működése erősíti a szabadság, a biztonság 
és a jogérvényesülés európai térségét, és hozzájárul a szociális piacgazdaság európai 
modelljének megerősítéséhez;

2. üdvözli, hogy az uniós állampolgárságról szóló 2010-es jelentés kitér azokra a korlátokra, 
amelyek az európai polgárokat gátolják a javak és szolgáltatások határokon átnyúló 
beszerzésében, és hogy javaslatokat tartalmaz e korlátok leghatékonyabb felszámolására; 
javasolja, hogy a Bizottság végezzen független értékelést annak megállapítása érdekében, 
hogy mi a 20 legfőbb forrása a polgárok által a hétköznapi életben az egységes piaccal 
kapcsolatban tapasztalt elégedetlenségnek és zavarnak;

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 12. cikke – általános 
alkalmazású rendelkezésként – megerősíti, hogy a fogyasztóvédelmi következményeket 
figyelembe kell venni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásakor és 
végrehajtásakor; hangsúlyozza a javaslat tárgyát képező, a fogyasztók jogairól szóló új 
irányelv jelentőségét;

4. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg az „állampolgárok chartájának” 
elfogadását, amely az Unióban bárhol való letelepedéshez és munkához való jog 
kérdésének különböző vonatkozásait öleli fel;

5. hangsúlyozza, hogy mihamarabb gondoskodni kell a szerződéses kapcsolatok 
jogbiztonságának és egyértelműségének javításáról és a megfelelő, megfizethető és 
hatékony jogorvoslati rendszerhez való hozzáférésről;

6. bátorít minden olyan kezdeményezést, amelynek célja, hogy az adminisztratív, pénzügyi 
és szabályozói terhek érzékelhető csökkentése révén támogassa a kis- és 
középvállalkozások határokon átnyúló működését; üdvözli a késedelmes fizetésről szóló 
irányelv közelgő felülvizsgálatát;

7. felhívja a Bizottságot, hogy mind jogalkotási, mind nem-jogalkotási eszközök révén 
biztosítsa az e–kereskedelem előtt álló valamennyi akadály felszámolását; hangsúlyozza, 
hogy meg kell erősíteni a fogyasztók és az üzleti világ bizalmát a határokon átnyúló e-
kereskedelemben. 


