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JAVASLATOK

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

– tekintettel az egységes piac irányításáról szóló 2013. február 7-i, a Bizottsághoz intézett 
ajánlásokat tartalmazó állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság első „Helyzetkép az egységes piaci integrációról – 2013 –
Hozzájárulás a 2013. évi éves növekedési jelentéshez” című 2012. november 28-i 
jelentésére (COM(2012)0752),

– tekintettel „Az egységes piac jobb irányítása” című, 2012. június 8-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0259),

1. emlékeztet arra, hogy az egységes piac a növekedés és munkahelyteremtés egyik 
kulcsfontosságú hajtóereje, és nélkülözhetetlen szerepet kell játszania az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításában – ez a lehetőség azonban mindmáig sok tekintetben kihasználatlan;

2. rámutat, hogy a szolgáltatási irányelv teljes körű és megfelelő végrehajtása a GDP 0,8–
2,6%-ának megfelelő növekedési potenciált eredményezhetne;

3. üdvözli, hogy a 2013. évi európai szemeszter folyamán először készül jelentés az 
egységes piaci integráció helyzetéről az éves növekedési jelentés részeként;

4. sajnálattal veszi azonban tudomásul, hogy az egységes piacnak a válságból való 
kilábalásban való jelentőségét alátámasztó szilárd bizonyítékok ellenére a 2013. évi 
országspecifikus ajánlásokban nem kap elég hangsúlyt az egységes piacra vonatkozó 
szabályok megfelelő végrehajtásában és betartatásában rejlő növekedési és munkahely-
teremtési potenciál;

5. helyesli, hogy az ez évi országspecifikus ajánlásokban nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
szolgáltatási ágazatba való belépésre vonatkozó indokolatlan megszorítások és akadályok 
elhárításának; sürgeti az érintett tagállamokat, hogy a lehető legalaposabban fontolják meg 
ezeket az ajánlásokat;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a következő éves növekedési jelentésben és a 2014. évi 
európai szemeszter során kezelje elsőrendű kérdésként az egységes piac irányítását, 
valamint hogy a következő országspecifikus ajánlások kidolgozásakor teljes mértékben 
vegye figyelembe a növekedés kulcsfontosságú területeit – a szolgáltatási, az energia- és a 
közlekedési ágazatot, illetve az egységes digitális piacot –, illetve az I. és a II. egységes 
piaci intézkedéscsomagot;

7. sürgeti eközben a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fokozzák az egységes piacra 
vonatkozó jogszabályok végrehajtatására és a végrehajtás – többek között összehangolt 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0054.
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uniós szintű ellenőrzési intézkedések (ún. „EU sweeps”) révén történő – ellenőrzésére 
irányuló erőfeszítéseiket;

8. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az egységes piac irányítását azáltal, 
hogy az európai szemeszter különleges pilléreként éves ciklust hoz létre az egységes piac 
irányítására vonatkozóan, amelynek részét képezné egy belső piaci eredménytábla, az 
éves növekedési jelentés részeként a belső piaci integrációra vonatkozó éves jelentés, az 
Európai Tanács iránymutatása a tagállamok számára, a belső piaci iránymutatások 
végrehajtására irányuló nemzeti cselekvési tervek és a kifejezetten e célból készülő 
országspecifikus ajánlások;

9. megjegyzi, hogy a tagállamok nem veszik ki a részüket a 2013. évi európai szemeszter 
egységes piaci szempontjaival kapcsolatos vitákból, és felszólítja őket, hogy tevékenyen 
vegyenek részt az Európai Parlamenttel folytatott párbeszédben, illetve felszólítja 
kormányaikat, hogy jobban aknázzák ki a növekedés és munkahelyteremtés kihasználatlan 
lehetőségeit.


