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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), a 12. (Belső piac), a 14. (Adóügyek és 
vámunió), illetve a 17. (Egészségügy és fogyasztóvédelem) költségvetési sorokra terjed 
ki;

2. rámutat a Bizottság költségvetési tervezetének 02 03. alcímében szereplő költségvetési 
előirányzatok fontosságára, mivel úgy véli, hogy a belső piac működése az értesítés és a 
tanúsítás területén megvalósított javulás révén tehető jobbá; úgy véli továbbá, hogy 
indokoltak a szabványosításra és a jogszabályok közelítésére szánt költségvetési 
előirányzatok, mivel ezek az intézkedések elő fogják mozdítani a vállalkozások 
működését és versenyképességét, miközben az európai fogyasztók számára 
biztonságosabb termékeket és szolgáltatásokat biztosítanak;

3. üdvözli, hogy kis mértékben növelték az előirányzatokat a Bizottság költségvetési 
tervezetének12 02 01. sorában, amit szükségesnek tart az egységes piacnak az EU 
gazdasága egészére gyakorolt pozitív hatásai miatt, különösen gazdasági válság idején; 
felhívja ezért a Bizottságot, terjesszen elő javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként 
lehet maradéktalanul megvalósítani az egységes piacot a piac mélyreható ismeretére, 
gazdasági elemzésekre és a megfelelő eszközök kiválasztására támaszkodva; kiemeli ezzel 
összefüggésben a szolgáltatási ágazat jelentőségét az európai gazdaság szempontjából, és 
ezért fő prioritásként kezeli szolgáltatási irányelv1 végrehajtását; kéri továbbá a 
Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a tagállamokkal, és alakítson ki egyszerűbb 
szabályozást és hatékony problémamegoldást biztosító igazgatási kultúrát; hangsúlyozza 
azon képzési tevékenységek jelentőségét, amelyek segítik a tisztviselőket és a bírákat az 
egységes piacra vonatkozó szabályok megfelelő átültetésében, alkalmazásában és 
érvényesítésében; 

4. sajnálja, hogy nem különítettek el pénzösszeget a 12 02 02. költségvetési sor számára; a 
SOLVIT hálózatot hatékony, ingyenes, bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusnak 
tekinti, amelyet támogatnia kellene a Bizottság által az összes tagállamban folytatott 
képzési és népszerűsítési tevékenységeknek; kéri a tagállamokat, hogy növeljék a hálózat 
részére elkülönített emberi és pénzügyi erőforrásokat; ezenkívül támogatja az egységes 
piaccal kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások koncepcióját egy közös –
információkat és tanácsadást biztosító – weboldal létrehozásával; 

5. kéri az „egységes piaci fórum” elnevezésű kísérleti projekt finanszírozását, amely az 
uniós intézmények, a tagállamok és más érdekelt felek képviselőinek részvételével zajló 
éves esemény, melynek célja a belső piaci jogszabályok átültetése, alkalmazása és 
betartatása iránti egyértelműbb elkötelezettség kialakítása, és amely a legjobb 

                                               
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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gyakorlatok nemzeti közigazgatások közötti cseréjét lehetővé tevő platformként szolgál; 
kéri továbbá egy olyan kísérleti projekt finanszírozását, amely független felmérések révén 
lehetővé tenné az állampolgárok és a vállalkozások – különösen a kkv-k – belső piaccal 
kapcsolatos elégedetlensége és csalódottsága 20 legfontosabb forrásának azonosítását;

6. úgy véli, hogy a 14 04 02. költségvetési sorban a 2013-as vámprogramra elkülönített 
összeg mérsékelt növelése indokolt és elegendő 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; támogatja a program célkitűzéseinek megvalósítását azáltal, 
hogy javítja a tagállamok közötti koordinációt és együttműködést, elősegíti a legjobb 
gyakorlatok és a know-how cseréjét, és nyomon követi, hogy megfelelően alkalmazzák-e 
az uniós jogot;

7. úgy véli, hogy a 17 02 02. költségvetési soron a fogyasztópolitika területére elkülönített 
összeg indokolt és elegendő a biztonságos termékeket és szolgáltatásokat biztosító belső 
piac megvalósításához, valamint az összes fogyasztó számára egyenlő jogok 
garantálásához; hangsúlyozza az Unió , a tagállamok és harmadik országok – többek 
között az Amerikai Egyesült Államok, Kína és India – közötti szoros együttműködés 
fontosságát a hatékonyabb végrehajtási mechanizmusok terén a fogyasztói bizalom 
elmélyítése érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy a piacfelügyelet terén alakítson ki 
tudásalapot és képzési programokat; úgy véli továbbá, hogy prioritást képeznek a 
fogyasztók oktatására – és különösen a pénzügyi műveltség fejlesztésére –irányuló közös 
erőfeszítések;

8. hangsúlyozza 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 finanszírozását.


