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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egységes piacnak a 2014-es európai szemeszter keretében történő irányításáról

(2013/2194(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A 2014. évi éves növekedési jelentés” című, 2013. november …-i bizottsági 
közleményre (COM(2013)….) és a „Helyzetkép az egységes piaci integrációról, 2014 –
Hozzájárulás a 2014. évi éves növekedési jelentéshez” című bizottsági jelentésre 
(COM(2013)….),

– tekintettel a „Helyzetkép az egységes piaci integrációról, 2013 – Hozzájárulás a 2013. évi 
éves növekedési jelentéshez” című első, 2012. november 28-i bizottsági jelentésre 
(COM(2012) 752 végleges),

– tekintettel „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta 
növekedésért” című, 2012. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2012) 573 
végleges),

– tekintettel „Az egységes piac jobb irányítása” című, 2012. június 8-i bizottsági 
közleményre (COM(2012) 259 végleges),

– tekintettel „Az egységes piac megvalósítása – Éves irányítási felülvizsgálat 2011” című, 
2012. február 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012) 025 végleges), 

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2011. 
április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011) 206 végleges),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010) 2020 végleges),

– tekintettel a 2013. július 4-én közzétett online egységes piaci eredménytáblára,

– tekintettel a 26. belső piaci eredménytáblára (2013. február),

– tekintettel az Európai Tanács 2013. június 27–28-i következtetéseire,

– tekintettel a Versenyképességi Tanácsnak az intelligens szabályozásról szóló, 2013. május 
29–30-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2013. március 14–15-i következtetéseire,

– tekintettel a Versenyképességi Tanácsnak a 2013. évi éves növekedési jelentésről és az 
egységes piaci intézkedéscsomagról szóló, 2013. február 18–19-i tanácskozásaira,
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– tekintettel az egységes piac irányításáról szóló, 2013. február 7-i állásfoglalására1 és a 
Bizottság 2013. május 8-án elfogadott, erre adott válaszára,

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag – A növekedés érdekében teendő 
következő lépések” című, 2012. június 14-i állásfoglalására2 és a Bizottság 2012. 
szeptember 26-án elfogadott, erre adott válaszára,

– tekintettel az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről szóló, 2011. április 6-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a(z) … Bizottság és 
a(z) … Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a 2013. évi éves növekedési jelentés elindította az európai szemeszter harmadik 
ciklusát, amely ezúttal első alkalommal foglal magában éves jelentést az egységes piac 
integrációjának állapotáról;

B. mivel a fenntartható és inkluzív növekedéshez elengedhetetlen a fokozottan versenyképes 
szociális piacgazdaságon alapuló hatékony és jól működő egységes piac;

C. mivel a Parlament kérte az egységes piac pillérének teljes körű felvételét az európai 
szemeszter ciklusába;

D. mivel az egységes piac jobb irányításának a kapcsolódó irányelvek és rendeletek 
hatékonyabb és gyorsabb átültetésének és végrehajtásának biztosítására kell irányulnia, 
különösen akkor, ha azok kulcságazatként azonosított területekhez kötődnek;

E. mivel az európai szemeszter keretében indított nemzeti reformprogramok minősége igen 
változatos tartalmuk, átláthatóságuk és megvalósíthatóságuk tekintetében;

F. mivel az első és második egységes piaci intézkedéscsomag egy gondosan felépített 
horizontális stratégiát képvisel, olyan kézzelfogható jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedéseket irányozva elő, amelyek képesek az egységes piac kihasználatlan fejlődési 
potenciáljának kamatoztatására és az egységes piac akadályainak felszámolására;

G. mivel a Bizottság a szolgáltatásokat, a pénzügyi szolgáltatásokat, a közlekedést, az 
energiát és a digitális piacot jelölte meg olyan kulcsterületekként, ahol az egységes piac 
működésének javítására, illetve annak elmélyítésére van szükség; mivel e területek 
meghatározására szolgáló módszert rendszeres értékelésnek és felülvizsgálatnak kell 
alávetni, figyelembe véve a növekedési célokat és kilátásokat, valamint a fogyasztók, a 
munkavállalók és a polgárok biztonságának garantálásához szükséges kritériumokat;

H. mivel a hozzáférhető és hatékony európai közlekedési infrastruktúra, egy nagyra törő 
európai iparpolitika és az egységes energiapiac kialakítása – amelynek egyaránt célja az 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0054.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0258.
3 HL C 296. E, 2012.10.2., 51. o.
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uniós vállalkozások versenyképességének támogatása, valamint a háztartások és 
fogyasztók részére az egyetemes és megfizethető energiaellátás biztosítása – létfontosságú 
az Európai Unió egységes piaca szempontjából; mivel következésképpen e területeken 
kiemelt intézkedéseket kell meghatározni;

Európai szemeszter

1. úgy véli, hogy az egységes piacra úgy kell tekinteni, mint amely szorosan kapcsolódik 
más horizontális szakpolitikai területekhez, így például a fogyasztók és munkavállalók 
védelméhez, a szociális jogokhoz, a környezetvédelemhez és a fenntartható fejlődéshez;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az egységes piac irányítását azáltal, 
hogy az európai szemeszter sajátos pilléreként létrehozza az egységes piac éves irányítási 
ciklusát, amelynek részét képezi a belső piaci eredménytábla, az éves növekedési jelentés 
keretében az egységes piaci integrációra vonatkozó éves jelentés, az Európai Tanács 
iránymutatása a tagállamok számára, az egységes piaci iránymutatások végrehajtására 
irányuló nemzeti cselekvési tervek és a kifejezetten e célból kidolgozott országspecifikus 
ajánlások;

3. hangsúlyozza, hogy az egységes piacot az európai szemeszter harmadik pilléreként kell 
meghatározni annak érdekében, hogy a reálgazdasággal kapcsolatban világos prioritások 
fogalmazódjanak meg; úgy véli, hogy e prioritások meghatározása és teljesítése 
elengedhetetlen a növekedés serkentéséhez, valamint az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérése és a jelenleg fennálló helyzet közötti szakadék áthidalásához, 
miközben biztosítja a tagállamok közötti gazdasági konvergenciát az euróövezeten belül 
és kívül egyaránt, valamint az Unió kulcsfontosságú térségeiben és peremterületein;

4. emlékeztet azon véleményére, miszerint az egységes piac integrációjának állapotáról szóló 
első jelentés elégtelennek és hiányosnak bizonyult; ezért úgy véli, hogy a jövőbeli 
jelentéseknek világosabban meg kell fogalmazniuk az egyes tagállamok aktuális 
hiányosságait, egyértelműbb útmutatást kell nyújtaniuk a lehetséges megoldásokra és a 
várható előnyökre vonatkozóan, valamint hatékony eszközöket kell javasolniuk a 
növekedés és a versenyképesség serkentésére, ezáltal pedig a munkahelyteremtésre is, ami 
így együttesen kézzelfogható választ adna a jelenlegi társadalmi és gazdasági válságra;

5. úgy véli, hogy nagyobb fokú horizontális koordinációra és összehangoltságra van szükség 
az egységes piac szempontjából lényeges jogalkotási javaslatok előkészítésében; úgy véli, 
hogy az egységes piac irányítása során kellőképpen figyelembe kell venni valamennyi 
érdekelt fél igényeit, a szociális partnereket, a civil társadalmat és az egyéb érdekelteket 
pedig hathatósabban és korábban be kell vonni az intézkedések kidolgozásába, 
elfogadásába, végrehajtásába és nyomon követésébe a növekedés serkentése és a polgárok 
jogainak érvényesítése érdekében az egységes piacon;

6. úgy véli, hogy az európai szemeszter gyakorlatának egy mélyrehatóbb demokratikus 
folyamatba kell ágyazódnia, ahol a nemzeti parlamentek fokozottabb részvétele mellett az 
Európai Parlament előjogait is megerősítik;

7. úgy véli, hogy e folyamat során kiadott országspecifikus ajánlásoknak figyelembe kell 
venniük az egyes tagállamok által tett előrelépéseket, az egységes piaci jogszabályok 
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végrehajtására irányuló nemzeti intézkedéseknek pedig nem feltétlenül kell egy 
univerzális megközelítést követniük;

8. úgy véli, hogy az európai szemeszter harmadik, az egységes piac integrációjára hivatott 
pillérének az elsőbbséget élvező politikák és intézkedések azonosítására kell irányulnia a 
reálgazdaság ösztönzése és újjáélesztése érdekében; úgy véli, hogy e cél csak akkor 
teljesülhet eredményesen, ha valamennyi uniós intézmény következetesen magáénak 
vallja és támogatja azt; ezen okból ösztönzi a Versenyképességi Tanács munkájának 
célirányos megszervezését, hogy az kifejezetten a reálgazdaság szempontjából lényeges 
prioritások európai szemeszterben való érvényesítésére összpontosítson;

Kulcságazatok

9. úgy véli, hogy a Bizottság által meghatározott kulcságazatok – szolgáltatások, pénzügyi 
szolgáltatások, közlekedés, energia és digitális piac – továbbra is döntő fontosságúak az 
egységes piac teljes körű integrációja szempontjából; továbbá úgy véli, hogy ezen 
ágazatokra irányuló figyelemnek a polgárokat fogyasztóként és munkavállalóként 
megillető jogok fokozott védelmét célzó erőfeszítésekkel kell párosulnia, egy 
következetes és integrált iparpolitika ismételt elindítása mellett, valamint egy olyan 
versenyképességi modell kíséretében, amely a kutatásra és oktatásra fordított megfelelő 
befektetések révén a tudáson és az innováción alapul;

10. sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy valódi európai iparpolitikát; úgy véli, hogy 
az újraiparosításra az Uniónak ágazatközi prioritásként kell tekintenie; úgy véli, hogy az 
új iparpolitikának magában kell foglalnia az egységes piaci szabályok érvényesítését, az 
egységes piac külső dimenziójára vonatkozó átfogó stratégiát, amely a kölcsönösség elvén 
és közös minimumszabályokon alapul (különösen szociális, környezetvédelmi és 
biztonsági kérdésekben), az adóügyi és fogyasztóvédelmi politikák terén alkalmazott 
egyenlő feltételeket, az ipari szerkezetváltás és a szerkezetátalakítás megfelelő kezelését, 
valamint a tőke és az infrastruktúrák fokozott elérhetőségét annak érdekében, hogy 
növeljék a vállalkozások versenyképességét, és elősegítsék az új piacokhoz való 
hozzáférésüket;

11. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő részletes cselekvési tervet a teljes mértékben 
integrált és összekapcsolt egységes energiapiac megvalósítására irányuló intézkedésekre 
vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy átlátható és összevethető energiaárakat kell biztosítani a 
fogyasztók számára;

12. kiemeli, hogy az infrastruktúra fejlesztése – különös tekintettel a határokon átnyúló 
összeköttetésekre és az interoperabilitásra – elengedhetetlen az egységes piac hatékony 
működéséhez; úgy véli, hogy az egységes, összekapcsolt és hatékony európai közlekedési 
rendszer létfontosságú az áruk, személyek és szolgáltatások akadálytalan mozgásához; 
ugyanakkor kifogásolja a megfelelő befektetések hiányát, amelyek elengedhetetlenek e 
célkitűzések eléréséhez, és újólag megerősíti, hogy e projektek esetében az innovatív 
finanszírozás megfelelő formáit kell alkalmazni;

13. hangsúlyozza, hogy fontos a Bizottság által benyújtott egyedi javaslatokból álló csomag 
következetes végrehajtása az egységes digitális piac kialakítása és véglegesítése 
érdekében, különösen ami az internethez való egyetemes hozzáférést, valamint a korszerű 
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és átlátható fogyasztóvédelmi mechanizmusokat illeti;

14. felhív a fogyasztóügyi stratégia elszánt végrehajtására, ideértve a jogalkotási és 
programozási intézkedéseket is, a fogyasztóvédelem és az egységes piacba vetett bizalom 
megerősítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a felelősségteljes 
átlagfogyasztói magatartás ösztönzése és a kiszolgáltatott fogyasztók védelmének 
növelése érdekében;

15. támogatja a mikrohitelezés növelése és a szociális vállalkozás fellendítése érdekében tett 
nemzeti erőfeszítéseket kiegészítő uniós szintű kezdeményezéseket;

16. úgy véli, hogy a személyek és munkavállalók szabad mozgása Európában továbbra sem 
teljes körű, ezért határozottabb intézkedésekre van szükség a fennmaradó akadályok 
felszámolásához és a munkavállalók közötti egyenlő bánásmód elvének biztosításához;

17. emlékeztet arra, hogy az egységes piaci intézkedéscsomagok benyújtásának ciklikus 
módszere lehetőséget kínált az egységes piac fejlesztési prioritásainak rendszeres 
kijelölésére és megvitatására; úgy véli, hogy ezt a módszert a továbbiakban is erősíteni és 
fejleszteni kell;

18. üdvözli a jogalkotási javaslatokból álló csomagot, egyrészről az „Összekapcsolt 
kontinens: az egységes távközlési piac létrehozása” tárgyában – amely a fogyasztási 
cikkek biztonságáról és a piacfelügyeletről szóló rendeletre irányul –, másrészről pedig a 
nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információk bizonyos nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok által történő közzétételének tárgyában; úgy véli, hogy e 
kezdeményezések javíthatják a fogyasztók jogait, hatékonyabban garantálhatják a 
fogyasztók egészségvédelmét és biztonságát, elősegíthetik az áruk és szolgáltatások 
kereskedelmét, valamint egy új versenyképességi modell érvényesítésére ösztönözhetnek; 
ezért felkéri a Bizottságot, hogy folytasson szoros együttműködést a Parlamenttel és a 
Tanáccsal annak érdekében, hogy ésszerű időn belül megállapodásra jussanak;

19. kiemeli annak fontosságát, hogy politikai megállapodások születtek a szakmai képesítések 
kölcsönös elismeréséről szóló irányelv, a közbeszerzési és koncessziós csomag, az 
alternatív vitarendezési irányelv és az online vitarendezési rendelet reformjáról; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdjék el az új rendelkezések gyors és 
átfogó végrehajtását;

20. sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtsa be az egységes piaci intézkedéscsomagokban 
ismertetett fennmaradó javaslatokat, különös tekintettel az átláthatósági irányelv 
felülvizsgálatára, a közös konszolidált adóalap bevezetésére, a kollektív jogorvoslat közös 
európai szabályaira vonatkozó jogalkotási javaslatra, valamint a reálgazdaságra irányuló 
hosszú távú befektetéseket elősegítő javaslatokra; továbbá felkéri a Bizottságot, hogy 
harmonizált elektronikus vámügyi gyakorlatok kialakítása révén hajtsa végre a 
Modernizált Vámkódexet;

21. úgy véli, hogy a pénzügyi szolgáltatások szabályozásának jobb tájékoztatást, fokozottabb 
védelmet és hatékony jogorvoslatot kell lehetővé tennie a fogyasztók számára; 
hangsúlyozza, hogy gyorsan és eredményesen le kell zárni a fogyasztói és lakossági 
pénzügyi szolgáltatások piacára vonatkozó jogalkotási javaslatok terén végzett munkát, 
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különösen ami a lakossági befektetési csomagtermékekre vonatkozóan kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumokat (KID), a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak 
összevethetőségét, a fizetésiszámla-váltást és az alapszintű fizetési számlákhoz való 
hozzáférést illeti; úgy véli, hogy további javaslatokat, így például fogyasztói 
fizetésképtelenségi előírásokat kell előterjeszteni a magánjellegű megtakarítások 
reálgazdaságba történő biztonságos befektetésének ösztönzése érdekében;

Irányítási eszközök

22. tudomásul veszi a Bizottság részéről a 2013. február 7-i parlamenti állásfoglalásra adott 
választ a kért jogalkotási javaslat jogalapjára vonatkozóan, amely az említett
állásfoglalásban felsorolt elemeket tartalmazná; úgy véli, hogy az abban előterjesztett 
egyedi ajánlások tartalmukat tekintve változatlanul értékes elképzeléseket fogalmaznak 
meg az egységes piac jobb irányítására vonatkozóan;

23. üdvözli az online egységes piaci eredménytáblát, és különösen azt, ahogyan az vizuális és 
informatív módon ismerteti a tagállamok teljesítményét a belső piac működése 
szempontjából lényeges uniós jogszabályok terén; úgy véli, hogy az online 
eredménytáblát minden uniós nyelven elérhetővé kell tenni ahhoz, hogy valamennyi 
európai polgár számára megkönnyíthesse az egységes piaci ciklus és az abban vállalt 
lehetséges aktív szerepük jobb megértését;

24. úgy véli, hogy erőfeszítéseket kell tenni az uniós jog tagállamokban történő 
végrehajtásának és egységes alkalmazásának átláthatóbbá tételére; úgy véli, hogy minden 
irányelvet következetesen kell átültetni, és valamennyi átültető intézkedést el kell fogadni 
az uniós szinten elért kompromisszumok kifejezésre juttatása érdekében;

25. ugyanakkor úgy véli, hogy az egységes piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról 
szóló, pusztán mennyiségi statisztikák nem elegendőek, és a jogszabályok tagállami 
végrehajtásának minőségére is figyelmet kell fordítani;

26. üdvözli az átlagos átültetési deficit terén tapasztalható javulást, amely immár 0,6%-ra 
csökkent; hangsúlyozza, hogy egy fontos szakpolitikai területen még az elenyésző 
elmaradás is igen hátrányos következményekkel járhat a fogyasztók és a vállalkozások 
lehetőségeire, ezáltal pedig az európai gazdaság egészére nézve;

27. meglepődve veszi tudomásul azt az állítást, miszerint minden jogsértési eljárás 
időtartamáért kizárólag a tagállamok felelősek; különösen aggasztónak találja, hogy a 
szolgáltatásokat érintő esetek rendelkeznek a leghosszabb időtartammal (átlagosan 49,8 
hónap);

28. úgy véli, hogy a jogsértési eljárásokat minden körülmények között végső eshetőségnek 
kell tekinteni, amelyekre csak azt követően kerülhet sor, hogy több kísérletet is tettek a 
helyzet orvoslására és kiigazítására, valamint hogy kívánatos lenne az „EU Pilot” projekt 
és más eljárások igénybevétele, mielőtt egy tagállam ügyét az Európai Bíróság elé utalják;

29. támogatja a Bizottság részéről az egységes piac működése terén a nemzeti hatóságokkal 
folytatott együttműködés javítására irányuló intézkedéseket; egyetért azzal, hogy a 
vonatkozó információk cseréjét elősegítő állandó informatikai mechanizmus jelentősen 
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javítaná a helyzetet, mivel a nemzeti szakértőkből álló csoport évente néhány alkalommal 
rendezett találkozója aligha jelenti megfelelő módját egy ilyen kiemelten fontos kérdés 
kezelésének;

30. újólag megerősíti a belső piaci információs rendszer (IMI) megfelelő működésének 
fontosságát, amely nemrég megfelelő szabályozási alapot kapott, jelenleg pedig újabb 
szakpolitikai területekre és ágazatokra terjesztik ki; felkéri a Bizottságot, hogy 
tájékoztassa a Parlamentet a nemzeti, regionális és helyi hatóságok közötti kommunikáció 
elősegítésére bevezetett gépi fordítási eszköz működéséről;

31. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a közigazgatás modernizálására tett 
erőfeszítéseiket – többek között az e-kormányzással, e-egészségüggyel, e-számlázással és 
e-közbeszerzéssel kapcsolatos intézkedések gyors végrehajtása révén – annak érdekében, 
hogy több és jobb digitális szolgáltatást nyújthassanak a polgárok és vállalkozások 
számára Európa-szerte, valamint hogy csökkentsék a költségeket és növeljék a közszféra 
hatékonyságát;

32. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak elegendő forrás biztosításáról a SOLVIT-
hálózat és az egyablakos ügyintézés számára, amint azt a szolgáltatási irányelv előírja; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak további lépéseket a szóban 
forgó eszközök rendelkezésre állásáról szóló információk terjesztése érdekében a 
vállalkozások és vállalkozók körében;

33. tudomásul veszi, hogy egyre többen használják az Európa Önökért és az Európa Önökért 
Tanácsadó Szolgálat internetes portálokat, amelyek arra hivatottak, hogy minden 
szükséges információt biztosítsanak az Európai Unión belül mozgó polgárok számára; 
ugyanakkor tisztában van azzal, hogy az európai mobilitás szintje még mindig alacsony, 
és sokszor korlátozott számú jól képzett és tehetős személyekre és társadalmi csoportra 
korlátozódik;

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, az 
Európai Tanácsnak, és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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INDOKOLÁS

Az egységes piac irányítása strukturális jelentőségű kérdésként a politikai napirend élére 
került, köszönhetően az Európai Bizottság és az Európai Parlament több kezdeményezésének, 
valamint az Európai Tanács egyértelmű támogatásának.

Az egységes piac jobb irányításáról szóló, 2012. június 8-i bizottsági közlemény újbóli 
elköteleződést sürgetett annak megvalósítása iránt, hogy az egységes piac hatékonyan 
szolgálja a növekedést, és kézzelfogható eredményeket hozzon az európai polgárok, 
fogyasztók és vállalkozások számára. Ezt a 2013. évi éves növekedési jelentés és az azt 
kísérő, az egységes piac integrációjának állapotáról szóló 2013. évi jelentés szintén 
megfogalmazta, amelyek az erőfeszítések fokozását sürgették a már meglévő szabályok jobb 
végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében. 

E célkitűzés megvalósítása érdekében és a Parlament által 2012. június 14-én „Az egységes 
piaci intézkedéscsomag – A növekedés érdekében teendő következő lépések” címmel 
elfogadott állásfoglalásban megfogalmazott, olyan célzott növekedési kezdeményezésre 
irányuló konkrét kérés nyomán, amelynek „az egységes piac megvalósításának állapotát 
tekintetbe vevő országspecifikus ajánlások kidolgozását kell szolgálnia”, az IMCO saját 
kezdeményezésű jogalkotási jelentést készített, amely az egységes piac irányításának 
megerősítését tűzte ki célul annak érdekében, hogy javuljon annak működése, és az
hozzájáruljon Európában a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés további 
előmozdításához. 2013. február 7-i plenáris ülésén a Parlament elfogadott egy, a Bizottsághoz 
intézett egyedi ajánlásokat tartalmazó állásfoglalást.

2013. március 14–15-i ülésén az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy „az egységes piac 
változatlanul a növekedés és a foglalkoztatás egyik legerősebb motorja”, és ígéretet tett arra, 
hogy az egységes piac integrációjának állapotáról szóló bizottsági jelentésben szereplő 
ajánlásokkal, az első és második egységes piaci intézkedéscsomag keretében tett 
javaslatokkal, valamint az egységes piaci jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos 
kérdéseket „továbbra is rendszeresen vizsgálni fogja”.

E jelentés célja, hogy kellő figyelmet szenteljen az egységes piac működésének az Európai 
Unióban, miközben észrevételeket fűz a korábban (nevezetesen a Schwab-jelentésben) 
megfogalmazott ajánlásokhoz, valamint hogy ismertesse a következő éves növekedési jelentés 
tartalmára, illetve a nemzeti és uniós szintű kiemelt intézkedésekre vonatkozó aktuális 
álláspontot, és az egységes piac irányítására szolgáló számos különféle eszközt érintő 
közelmúltbeli bizottsági erőfeszítéseket.

Európai szemeszter

Az egységes piac irányításának megerősítése szorosan kapcsolódik az európai szemeszter egy 
célirányos pillérének létrehozására vonatkozó konkrét lehetőséghez. Az előadó úgy véli, hogy 
a gazdasági és foglalkoztatási politikák összehangolása akkor teljes, ha ezen koordináció 
jelentős része a reálgazdaság serkentésének valamennyi lehetséges eszközére kiterjed, 
amelyek ellenkező esetben kimaradnának az európai szemeszter átfogóbb koordinációjából.
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A 2013. évi éves növekedési jelentést ezen irányba tett első lépésnek is tekinthetjük, amely 
első alkalommal tartalmazza az egységes piac integrációjának állapotáról szóló éves jelentést. 
A 2014. évi éves növekedési jelentés novemberben várható bemutatása lényeges hivatkozási 
alapként szolgál majd, amelyet az európai szemeszter ciklusának létfontosságú elemeként 
ezen jelentésbe is bele kell foglalni, majd pedig a Parlament megfelelő észrevételeivel és 
javaslataival kell kiegészíteni. 

Az éves növekedési jelentést kísérő, az egységes piac integrációjának állapotáról szóló 
jelentés ismerteti majd a problémákat és hiányosságokat, azonban ki kell terjednie a 
reálgazdasággal kapcsolatos világos prioritásokra is, és hatékony eszközöket kell 
megneveznie a növekedés és a versenyképesség serkentéséhez. 

Az előadónak továbbá meggyőződése, hogy az egységes piacra vonatkozó prioritások európai 
szemeszter összefüggésében megvalósuló koordinációjának egy mélyrehatóbb demokratikus 
folyamatba kell ágyazódnia, amelyet a nemzeti parlamentek teljes körű részvétele, az Európai 
Parlament előjogainak tiszteletben tartása, valamint a szociális partnerek és egyéb érdekelt 
felek számára biztosított kellő mozgástér jellemez. 

Kulcságazatok

Az egységes piac jobb irányításáról szóló közleményében a Bizottság egy rendszeres 
értékelést és felülvizsgálatot igénylő módszertan révén meghatározta az egységes piac
működése javításának és elmélyítésének kulcsfontosságú területeit: a szolgáltatásokat, a 
pénzügyi szolgáltatásokat, a közlekedést, az energiát és a digitális piacot. Az előadó úgy véli, 
hogy ezek továbbra is kiemelt területek, ahol újfent szükség van a koordinációs 
erőfeszítésekre. Továbbá úgy véli, hogy e területeket bővíteni és ötvözni kell az egységes 
piacra vonatkozó politikákhoz szorosan kapcsolódó egyéb szempontokkal, amelyek 
tekintetében más intézkedéseket és javaslatokat kell előterjeszteni.

A következetes és integrált iparpolitika elengedhetetlen az európai gazdaságok 
fellendüléséhez és a válságból való biztos kilábaláshoz. A polgárokat fogyasztóként és 
munkavállalóként megillető jogok hatékonyabb védelme létfontosságú az egységes piacba 
vetett bizalom megerősítéséhez és a felelősségteljes magatartás ösztönzéséhez. Az egységes 
piacra vonatkozó politikák koordinációjának egy új, tudáson és innováción alapuló 
versenyképességi modell újbóli felfedezésére kell irányulnia, amihez szükség van az oktatásra 
és kutatásra fordított befektetések növelésére. 

Az első és második egységes piaci intézkedéscsomagban foglalt javaslatok ismertetésének és 
megvitatásának módja jó példával szolgál, ezért azokat tovább kell bővíteni és fejleszteni. E 
jelentés alkalmat szolgáltat a legfontosabb javaslatok aktuális helyzetének értékelésére, 
tekintettel arra a fontos szerepre, amelyet e javaslatoknak tulajdonítanak az egységes piac 
működésében. 

Irányítási eszközök

A 2012. februári irányítási felülvizsgálati jelentést követően, amely az „irányítási ciklus” 
részeként átfogó képet adott az egységes piac különböző eszközeiről, továbbá a 2013 
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februárjában közzétett 15. belső piaci eredménytábla nyomán, amely hagyományosan az 
egységes piaci jogszabályok végrehajtásában nyújtott tagállami teljesítmények értékelését 
ismerteti, a Bizottság 2013 júniusában bemutatta az online egységes piaci eredménytáblát, 
amelynek célja, hogy biztosítsa az egységes jelentéstételt, elemezze az erősségeket és a 
gyenge pontokat, valamint különféle ösztönzőket kínáljon a fejlődéshez.

Az online eredménytábla az egységes piac irányítási ciklusára összpontosít, és áttekintést 
nyújt a tagállamok teljesítményéről, a különböző országok egyéni sikertörténeteihez fűződő 
visszajelzésekről és bevált gyakorlatokról, valamint a polgárok és vállalkozások feltárt 
aggodalmairól. A mutatóként használt irányítási eszközök közé sorolhatjuk az uniós jog 
átültetési szintjét, a jogsértési eljárások számát, a szolgáltatási irányelvben előírt egyablakos 
ügyintézési pontok létrehozását, a belső piaci információs rendszer működését, a SOLVIT 
igazgatását és az Európa Önökért internetes portál használatát. 

Az előadó néhány alapvető megjegyzést kíván tenni az egységes piac irányítási ciklusával és 
annak komponenseivel kapcsolatban, egyúttal szem előtt tartva azt is, hogy a SOLVIT-ról 
jelenleg külön saját kezdeményezésű jelentés készül, válaszul egy különálló bizottsági 
ajánlásra és az Európa Önökért cselekvési tervre. Emellett az egységes piac hónapjának 
lezárultával – amely maga is az Európai Parlament által kezdeményezett egységes piaci fórum 
folyománya – az előadó különálló módosítások formájában újabb észrevételeket fogalmaz 
meg annak felépítésével és megállapításaival kapcsolatban.


