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JAVASLATOK

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

A. mivel az uniós polgárságról szóló jelentés (COM(2010)0603) és az egységes piaci 
intézkedéscsomagról szóló közlemény (COM(2010)0608) olyan egymást kiegészítő 
kezdeményezések, amelyek a polgárokat helyezik az egységes piac középpontjába és 
segítenek leküzdeni az EU jelenlegi széttagoltságát;

B. emlékeztetve „Az egységes piac létrehozásáról a fogyasztók és az állampolgárok 
számára” című, 2010. május 20-i állásfoglalása1 szellemiségére és támogatva a Monti-
jelentést, amely olyan polgárközpontú megközelítés mellett áll ki, ahol a polgárok és a 
fogyasztók érdekei szervesen beépülnek az egységes piac fejlődésébe, érvényre 
juttatva az uniós polgárok jogait és új politikai lendületet adva az uniós polgárság 
fogalmának;

1. üdvözli a jelentést és megismétli, hogy az egységes piac csak úgy valósítható meg 
maradéktalanul, ha felszámolják a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad 
mozgása útjában még fennálló akadályokat, így kézzelfogható előnyöket kínálva az 
európai polgárok és vállalkozások számára; 

2. tudomásul veszi a fogyasztók jogainak megerősítéséről és a 20 fő aggályról szóló, 
közelmúltbeli bizottsági kiadványokat, amelyek kiemelik az egységes piacon továbbra 
is fennálló tájékoztatásbeli, jogalkotási és végrehajtási hiányosságokat, továbbá a 
polgárok ellenérzését és ismerethiányát a piacon belüli jogaikat illetően; 

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT hálózat, 
hatékonynak bizonyultak a polgárokat érintő olyan problémák megoldásában, mint a 
szakmai képesítések elismerése és a mobil munkavállalók nyugdíjjogosultságainak 
hordozhatósága, ugyanakkor Európában az alternatív vitarendezés rendszere továbbra 
is igen széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 2012-re fejezze be az uniós jogalkotást 
az alternatív vitarendezés és a kollektív jogorvoslat tárgyában;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a polgárok jogait tartalmazó charta 
elfogadását a Parlament fent említett, 2010. május 20-i állásfoglalásának megfelelően, 
amely felvázolná a polgárok egységes piacon belüli jogait, kötelezettségeit és 
határokon átnyúló problémáit; véleménye szerint ezt a chartát könnyen hozzáférhetővé 
kell tenni, és az a határokon túlra utazó, ott dolgozó, vásárló és értékesítő polgárok 
számára kézikönyvként szolgálhatna;

5. olyan átfogóbb uniós jogalkotásra szólít fel a határokon átnyúló munkavállalás 
megkönnyítésére vonatkozóan, amely megvédi a polgárok jogait, elősegíti a gazdasági 
növekedést és beruházást jelent a humán tőkébe és a munkahelyteremtésbe, ezzel 
felszámolva a négy szabadság előtt még fennálló akadályokat.

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
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