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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, hogy a legutóbbi gazdasági visszaesés rávilágított az egységes piac számos 
hiányosságára és következetlenségére, melyek hátrányos érintették a fogyasztók és a 
polgárok bizalmát; tudomásul veszi a költségvetési megszorításokat, melyek között az 
Unió jelenleg működik; kéri a költségvetés jobb felhasználását az intelligens és 
fenntartható növekedésre vonatkozó stratégia támogatását célzó, megfelelő pénzügyi 
eszközök biztosítása révén;

2. meggyőződése szerint a fogyasztóvédelmi politika elsőrendű prioritás az Európai Unió
számára, és ezt az e szakpolitikai területre szánt költségvetésnek tükröznie kell; 

3. szorgalmazza a fogyasztóvédelmi programra legalább a Bizottság által a többéves 
pénzügyi keretben eredetileg javasolt pénzügyi keretösszeg (vagyis 197 000 000 EUR) 
fenntartását, és kiemeli, hogy e programból legalább 8 millió euróra lesz szükség a 
fogyasztói viták online rendezését szolgáló (OVR) többnyelvű platformhoz; emlékeztet, 
hogy erről a többnyelvű eszközről a két társjogalkotó állapodott meg, és azt az Európai 
Parlament 2013. március 12-i, a fogyasztói viták online rendezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalásában 
fogadta el; javasolja, hogy az OVR-platform e többnyelvű eszköze az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből is finanszírozható legyen;

4. elismeri az egységes piaci fórum fontosságát, és felszólít a fórumra vonatkozó előkészítő 
intézkedés 2014-re történő kiterjesztésére (1 200 000 EUR mind a kötelezettségvállalási, 
mind a kifizetési előirányzatokra);

5. fontosnak tartja egy „Your Europe Travel (YET)” elnevezésű, mobileszközökön 
használható alkalmazásról szóló új kísérleti projekt létrehozását a határokon átnyúló 
kérdésekről történő, mind uniós, mind nemzeti szintű, 24 nyelvű tájékoztatás biztosítása 
érdekében, egyablakos ügyintézés révén (650 000 EUR a kötelezettségvállalási 
előirányzatokra és 350 000 EUR a kifizetési előirányzatokra); e projektnek külön 
gyakorlati információkat és polgárközpontú zónákat kell biztosítania az egyéni fogyasztók 
számára, valamint a ténylegesen felmerülő, határokon átnyúló helyzetekre kell 
összpontosítania, gyakorlati információkat foglalva magában az olyan témákról, mint az 
utazással és vízummal kapcsolatos információk, egy új országba való költözésről szóló 
útmutatás, az egészségügyi szolgáltatásokról, illetve a nemzeti fogyasztóvédelmi 
központokról szóló tájékoztatás;

6. hangsúlyozza, hogy a SOLVIT bizonyította hatékonyságát a polgárokat érintő problémák 
megoldásában; megismétli az egységes piaci eszközökre vonatkozó költségvetési sorok 
iránti támogatását; 

7. úgy véli, hogy a reálgazdaság támogatásának az EU kulcsfontosságú prioritásának kell 
lennie; sürgeti az ilyen jellegű pénzügyi támogatás kkv-k általi felhasználásának 
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maximalizálását;

8. elismeri, hogy kiegyensúlyozott, és legalább a Bizottság eredeti javaslatában 
meghatározott összeggel – vagyis 548 080 000 euróval – megegyező pénzügyi 
keretösszeg fenntartására van szükség a vámprogram esetében; hangsúlyozza, hogy meg 
kell erősíteni a program eredeti általános célkitűzését a vámunió működésének támogatása 
érdekében, valamint új egyedi célkitűzések és működési célkitűzések révén meg kell 
szilárdítani a belső piacot.


