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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fogyasztók és állampolgárok számára az egységes piac létrehozásáról
(2010/2011(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanácshoz intézett, az „Európa 2020, stratégia az intelligens, 
fenntartható és globális növekedésért” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel Mario Monti professzor által az egységes piac újjáélesztéséről a Bizottsághoz 
benyújtott jelentésre1,

– tekintettel a „Polgárközpontú program: eredményeket Európának” című bizottsági 
közleményre (COM(2006)0211),

– tekintettel az „Egységes piac a 21. századi Európa számára” című bizottsági közleményre 
(COM(2007)0724) és a közleményt kísérő, „Az egységes piac: az elért eredmények 
áttekintése” című bizottsági munkadokumentumra (SEC(2007)1521), az egységes piac 
felülvizsgálatáról szóló, 2007. szeptember 4-i parlamenti állásfoglalásra2, és „Az 
egységes piac felülvizsgálata: egy év elteltével”című bizottsági munkadokumentumra 
(SEC(2008)3064),

– tekintettel a „Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás: új 21. századi társadalmi vízió felé” 
című bizottsági közleményre (COM(2007)0726) és az „Általános érdekű szolgáltatások, 
beleértve az általános érdekű szociális szolgáltatásokat: új európai kötelezettségvállalás” 
című bizottsági közleményre (COM(2007)0725), valamint az Európai Bizottság általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyvéről szóló, 2006. szeptember 27-i parlamenti 
állásfoglalásra3, 

– tekintettel a Bizottság 2009. június 29-i ajánlására az egységes piac működésének 
javítását célzó intézkedésekről4 és a Bizottság 2004. július 12-i ajánlására a belső piacot 
érintő irányelveknek a nemzeti jogba történő átvételéről5,

– tekintettel a belső piaci eredménytábla 2009. júliusi kiadására (SEC(2009)1007) és a 
belső piaci eredménytábláról szóló, 2010. március 9-i 6 és 2008. szeptember 23-i 
parlamenti állásfoglalására7 ,

– tekintettel a tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak szóló, „Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013 – a 
fogyasztók pozíciójának erősítése, jólétük növelése, és hatékony védelmük” című 
bizottsági közleményre, „A közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013 „ 
című, 2008. május 20-i parlamenti állásfoglalásra8,

– tekintettel „Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása: a fogyasztói 

                                               
1 2010 áprilisában várható.
2 HL C 187/E, 2008.7.24., 80. o.
3 HL C 306/E, 2006.12.15., 277. o.
4 HL L 176., 2009.7.7., 17. o.
5 HL L 98., 2005.4.16., 47. o.
6 Az akkor elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0051.
7 HL C 309E, 2008.12.4., 46. o.
8 HL C 180/E/26, 2008.7.17., 26. o.
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piacok eredménytáblájának második kiadása” című, 2009. január 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2009)0025) és a közleményt kísérő, „A fogyasztói piacok 
eredménytáblájának második kiadása” című bizottsági munkadokumentumra 
(SEC(2009)0076),

– tekintettel a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok végrehajtásáról szóló, 2009. július 2-
i bizottsági közleményre (COM(2009)0330), és a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 
27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet) alkalmazásáról szóló, 2009. július 2-i bizottsági 
jelentésre (COM(2009)0336),

– tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására1,
– tekintettel „A határokon átnyúló elektronikus végfogyasztói kereskedelem az EU-ban” 

című bizottsági közleményre (COM(2009)0557),
– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Egységes piac, termelés és 

fogyasztás” szekciójának „Az egységes európai piac akadályai 2008-ban” című 
jelentésére2,

– tekintettel a SOLVIT hálózat fejlődéséről és teljesítményéről szóló, 2008. évi SOLVIT-
jelentésre (SEC(2009)0142), a polgárok és vállalkozások számára az egységes piaccal 
kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatásokra vonatkozó integrált megközelítésre irányuló 
cselekvési tervről szóló, 2008. május 8-i bizottsági munkadokumentumra 
(SEC(2008)1882) és a SOLVIT-ról szóló, 2010. március 9-i parlamenti állásfoglalásra3,

– tekintettel a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre, amelynek célja az akkreditálás és a piacfelügyelet tekintetében egy 
általános keret és elvek megállapítása,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 26. cikkére, amely 
kimondja, hogy „a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a 
Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a 
szolgáltatások és a tőke szabad mozgása”,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 3. cikkének (3) bekezdésére, amely 
előírja a kötelezettséget, miszerint „az Unió Európa fenntartható fejlődéséért 
munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és 
magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző 
szociális piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú védelmével 
és javításával párosul”,

– tekintettel az Európai Unió EUSz. 6. cikkével a Szerződésekbe beépített alapjogi 
chartájára,

– tekintettel az EUMSz. 9. cikkére, amely kimondja, hogy „Politikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi 

                                               
1 Az akkor elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0046
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
3 Az akkor elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0047
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kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.”,

– tekintettel az EUMSz. 11. cikkére, amely kimondja, hogy „a környezetvédelmi 
követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell 
illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába”,

– tekintettel az EUMSz. 12. cikkére, amely kimondja, hogy „a fogyasztóvédelmi 
követelményeket figyelembe kell venni az egyéb közösségi politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor”,

– tekintettel az EUMSz. 14. cikkére és az ahhoz tartozó, az általános érdekű (gazdasági) 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvre,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére(A7-0000/2010),

A. mivel a jogokkal és lehetőségekkel kapcsolatos információhiányból, a felaprózott és 
nem elégséges szabályozásból, a szabályok nem megfelelő átültetéséből, 
alkalmazásából és érvényesítéséből, valamint a közigazgatási koordináció és 
együttműködés hiányából adódóan számos akadály áll azon állampolgárok, fogyasztók 
és KKV-k előtt, akik a határokon átnyúlóan is a saját tagállamukban meglévővel 
azonos biztonságérzet és bizalom mellett kívánnak mozogni, vásárolni, értékesíteni 
vagy kereskedni,

B. mivel a munkavállalók, szolgáltatók és szakemberek csupán kis százaléka teszi meg a 
másik tagállamba költözés lépését, mert az ezzel járó bürokrácia és a szociális 
biztonsági jogok elvesztésének kockázata túlságosan bonyolulttá és költségessé teszi 
azt,

C. mivel a beruházásokkal, kifizetésekkel és a felelősséggel kapcsolatos biztonság hiánya 
és a jogi, közigazgatási, társadalmi és kulturális hagyományok különbözősége miatt 
csak kisszámú vállalkozó és kkv kínálja áruit és szolgáltatásait hazai piacain kívül,

D. mivel az egységes piacot nem szabad más horizontális politikai területektől, különösen 
az egészségügytől, környezetvédelemtől, a fenntartható fejlődéstől és a külpolitikától 
elszigetelten vizsgálni,

E. mivel az EU 2020 stratégiának reális célokat kell kitűznie egy zöld, tudásalapú 
gazdaság és fenntartható fejlődés 2020-ra történő elérése érdekében; mivel az EU 
2020 stratégia sarokkövének az egységes európai piacnak kell lennie a társadalmi 
igazságosság és a gazdasági növekedés kihívásával, valamint a polgárok, a 
fogyasztóvédelem és a KKV-k előnyeire való összpontosítással együtt,

Általános megfontolások

1. úgy véli, az Unió különösen gondterhes időszak elé néz az egységes európai piaci 
integráció történetében; azon az állásponton van, hogy a jelenlegi és jövőbeni kihívásokat 
koherens módon, határozottan, elkötelezettséggel és erővel kell kezelni, aminek az 
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együttműködés és a szolidaritás szellemében szükségképpen érzékenységgel és 
gyakorlatiassággal is párosulnia kell;

2. hangsúlyozza, hogy a zökkenőmentesen működő egységes piac az európai polgárok, 
fogyasztók és KKV-k elsődleges érdeke, tekintve a jelenleg az EU előtt álló számos 
gazdasági és egyéb kihívást;

3. kiemeli, hogy a struktúrájában rejlő gazdasági, technológiai és jogalkotási eltérések 
ellenére az egységes európai piac – az euroövezettel együtt – szemlélteti a legjobban az 
EU gazdasági integrációjának és egységének valódi jelentését;

4. üdvözli és teljes mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 
„helyezzük vissza a belső piac középpontjába azokat, akik benne élnek és naponta 
használják”, valamint annak elkötelezettségét végrehajtó hatásköreinek teljes 
kihasználása révén az egységes piac határozott védelme, továbbá a Lisszaboni 
Szerződésben foglalt kötelezettségek alapján az egységes piac társadalmi víziójának 
megteremtése iránt;

Az egységes piaci integrációs folyamat nem visszafordíthatatlan
5. hangsúlyozza, hogy az egységes piaccá integrálódás nem visszafordíthatatlan folyamat, 

és az egységes piac további létezését nem szabad magától értetődőnek venni; úgy ítéli 
meg, hogy az egységes piac célkitűzései elérésében vallott kudarc dominóhatást kelthet, 
ami az európai piaci integrációt több évvel visszavetheti;

6. aggodalmát fejezi ki, hogy a gazdasági protekcionizmus újjáéledése az egységes piac 
széttöredezéséhez vezethet; aggodalommal tölti el, hogy a jelenlegi gazdasági és 
pénzügyi összeomlást több tagállamban a protekcionista intézkedések felélesztésének 
indokaként használhatják fel;

7. úgy véli, a válság jelentős károkat okozott az egységes piaci integráció folyamatában, és 
az egységes piac iránti ellenséges érzület és bizalmatlanság csak növekedett a tagállamok 
gazdasági rendszereiből fakadó hiányosságok és egyenlőtlenségek miatt; 

8. úgy véli, hogy a válságnak meg kellene nyitnia a lehetőséget az egységes piac jelenlegi 
struktúrájának reformjára, konszolidálására és javítására, valamint a polgárok –
különösen a fogyasztók és a KKV-k – bizalmának és hitelének visszanyerésére;

9. kiemeli, hogy az egységes piac újbóli beindítását nem szabad teljes egészében a mostani 
pénzügyi válságnak vezérelnie, és a megújulásnak túl kell mutatnia a válságból leszűrt 
alapvető tanulságokon;

10. kiemeli a tényt, miszerint az egységes európai piacnak égető szüksége van új lendületre, 
és a Bizottság részéről erős vezetés szükséges az egységes piac hitelességének és a belé 
vetett bizalomnak a helyreállításához;

Az egységes piac holisztikus és egységes felfogásának szükségessége
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11. arra az álláspontra helyezkedik, hogy az egységes piac régi, alapvetően gazdasági 
megfontolásokhoz kötődött felfogását felül kell vizsgálni; kiemeli, hogy az egységes piac 
kialakításában és megvalósításában érintett összes szereplőnek holisztikusabb 
megközelítésre kell helyezkednie, amely teljes mértékben integrálja a polgárok aggályait, 
különösen a gazdasági, szociális, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekkel és a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatban;

12. kiemeli, hogy az egységes piacnak központi szerepet kell kapnia a fenntartható és igen 
versenyképes szociális piacgazdaság céljának elérésében, az EU 2020 stratégia hosszú 
távú koncepciójával összefüggésben;

13. javasolja, hogy az egységes európai piac újjáélesztésére irányuló stratégiákat és 
politikákat – beleértve az EU 2020 stratégiát – alapozzák pragmatikus, átfogó és széles 
hatókörű, minden tagállam által támogatott egyezségre, amelynek középpontjában 
elsősorban azok a prioritások állnak, amelyekkel a tagállamok valóban azonosulnak, és 
amelyeket nemzeti, regionális és helyi szinten hatékonyan végrehajtanak;

14. szorgalmazza a paradigmaváltást a politikai gondolkodásban, hogy a polgárok és a 
fogyasztók központi helyet kapjanak az egységes európai piac újraindításában; osztja azt 
az álláspontot, miszerint ez azzal érhető el, ha az európai polgár lesz a fő politikai változó 
az Unió jogalkotásának és politikájának meghatározási és alakítási folyamatában;

15. fenntartja, hogy az egységes piac újjáélesztéséhez megfelelőbb fékeket és ellensúlyokat 
kell beépíteni, hogy garantáljuk a szükséges védelmet a polgárok és a fogyasztók 
számára; úgy véli, egy polgárközpontú megközelítés segíteni fogja az Uniót abban, hogy 
visszanyerjeaz egységes európai piacba vetett közbizalmat és megtalálja a 
kezdeményezések elfogadásának helyes módját annak érdekében, hogy megadja az Unió 
számára a szükséges versenyképességet, a szociális dimenzió sérelme nélkül; 

16. emlékeztet arra, hogy az egységes piac társadalmi, fogyasztói és környezeti hatásainak 
érdemleges értékelése – aminek az egységes piacra irányuló minden javaslatban 
szerepelnie kell – elengedhetetlen a közbizalom megszerzéséhez, és a társadalmi, 
fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és gazdasági célok reális integrálását is biztosítja;

Az egységes piaci politika által figyelembe veendő kihívások és lehetőségek

17. úgy ítéli meg, hogy az Unió előtt álló legnagyobb kihívás az egyensúly megtalálása egy 
nyílt, a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést ösztönözni képes gazdaság és egy 
olyan gazdasági rendszer között, amely egyaránt képes biztosítani a fogyasztóvédelmet, 
valamint a polgárok által igényelt szociális és környezetvédelmet;

18. kiemeli a zöld egységes piac létrehozásának fontosságát a kis szén-dioxid-kibocsátású és 
környezetvédő technológiák, termékek és szolgáltatások – az ökológiai lábnyom 
mérésére és ellenőrzésére vonatkozó uniós szintű szabályok kidolgozásával történő –
felemelkedése érdekében; rámutat, hogy az energiahatékony termékekre vonatkozó 
egyértelmű szabályokat és címkézést az Unió egész területén kötelezővé kell tenni;
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19. szorgalmazza, hogy a digitális korban az Uniónak teljes mértékben ki kell használnia az 
internet és az elektronikus kereskedelem által az egységes piac továbbfejlesztéséhez 
kínált lehetőségeket; hangsúlyozza, hogy új technológiák fejlesztésénél figyelembe kell 
venni a polgárok, a fogyasztók és a KKV-k védelmének szükségességét;

20. támogatja a kutatás, tudás és innováció minden jövőbeni stratégiába történő felvételére 
tett bizottsági kezdeményezéseket; elvárja, hogy a következő uniós költségvetésekben 
elegendő pénzeszközt különítsenek el az említett döntő fontosságú kérdések kezelésére;

21. támogatja a Bizottságnak – a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és 
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályba lépésén keresztül – az áruk biztonságának 
elősegítésére irányuló törekvéseit;

Polgárok és fogyasztók az egységes piacon

22. meg van győződve arról, hogy az átlagpolgár kevéssé érzékeli és érti meg az egységes 
piacot, továbbá az egységes piacról szerzett ismeretei sekélyesek, nem aktuálisak, 
zavarosak vagy kedvezőtlenek; az a véleménye, hogy a fogyasztók többsége – helyesen 
vagy helytelenül – inkább politikai alkuk és érdekek által vezérelt rendszernek tekinti az 
egységes piacot, mintsem egy olyan rendszernek, amely a fogyasztók, polgárok és KKV-
k szükségleteivel foglalkozik;

23. hangsúlyozza, hogy az európai polgárok szociális védelmének és együttműködésének 
biztosítása érdekében az EU-nak és a nemzeti intézményeknek radikálisan meg kell 
változtatniuk az egységes piacról alkotott közfelfogást: meg kell ismertetniük és értetniük 
az emberekkel az egységes piac kínálta előnyöket;

24. úgy véli, hogy a legnyilvánvalóbb problémák, amelyekkel a fogyasztók – különösen a 
szolgáltatási szektorban – találkoznak, a következők: (1) az összevethető és objektív 
információkhoz való hozzáférés hiánya, beleértve az árak összehasonlítását is; (2) a 
szerződéses kapcsolatok bonyolultsága; (3) bizonytalanság a fizetéssel és a jogorvoslattal 
kapcsolatban; és (4) a rendszer ismeretének hiánya és a rendszerbe vetett bizalom 
hiánya1;

25. fenntartja, hogy a polgárok nem kapják meg a számukra szükséges információkat az 
egységes piacra vonatkozó jogszabályokról, valamint jogaik elérhetőségéről és 
érvényesítéséről; kiemeli a tényt, hogy számos vonatkozó internetes oldal, sok tájékoztató 
központ és „egyablakos ügyintézési pont” továbbra is szervezetlen, és nem éri el 
eredményesen az embereket;

26. fenntartja, hogy a gazdasági integrációs kezdeményezések csak akkor indulnak be, ha a 
                                               
1 J.M. Barroso, Politikai iránymutatás a következő Bizottságnak, 35. o.: „Ki kell törnünk abból a csapdából, 
hogy a politikusok sietve a maguk érdemének tulajdonítják Európa pozitív vívmányait, viszont „Brüsszelt” vagy 
„Strasbourgot” okolják mindenért, ami nem tetszik nekik. Érettebb párbeszédre van szükség polgárainkkal a 
mindennapi életüket érintő döntésekkel kapcsolatban”; COM(2006)0211, „Polgárközpontú program: 
Eredményeket Európának”.
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polgárok meg vannak győződve, hogy szociális jogaik védve vannak és a belső piaci 
politikák nem befolyásolják kedvezőtlenül a nemzeti szociálpolitikákat;

27. sajnálatát fejezi ki azon tény miatt, hogy a polgárok, fogyasztók és KKV-k csupán kis
hányada ismeri a meglévő alternatív jogorvoslati mechanizmusokat vagy azt, hogyan kell 
panaszt benyújtani a Bizottsághoz;

Kis- és középvállalkozások az egységes piacon

28. megerősíti, hogy a KKV-k az európai gazdaság gerincének lényeges részét alkotják, azok 
a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió fő hajtóerői 
Európában; állítja, hogy a KKV-k bővített EU-ban való aktív részvétele feltétlenül 
szükséges az egységes piac versenyképesebbé tétele szempontjából;

29. támogatni fogja a Bizottság és a tagállamok következőkre irányuló jövőbeni 
kezdeményezéseit: (1) a határokon átnyúlóan működő kisvállalkozások támogatása az 
egész EU-ban; (2) az arányosság elvének megfelelően az adminisztratív, pénzügyi és 
szabályozói terhek, különösen a KKV-k előtt álló adminisztratív akadályok, érzékelhető 
csökkentése;

30. egyetért azzal, hogy a kisvállalkozói törvény megfelelő végrehajtása és az európai 
zártkörű társaság statútuma fogja garantálni a KKV-k gyakorlati integrálását egy releváns 
és életképes egységes európai rendszerbe;

Azonosulás az egységes piacra vonatkozó jogszabályokkal és azok megerősítése; a 
szabályozás javítása 

31. megerősíti, hogy a szubszidiaritás elve értelmében az egységes piac tekintetében az 
adminisztratív és jogi feladatok jelentős része a tagállamok kezében van, amelyeknek –
más uniós intézményekkel együtt – valóban azonosulniuk kell az egységes európai 
piaccal és annak irányításával; 

32. állítja, hogy a belső piaci eredménytábla 2009. júliusi és 2010. márciusi kiadása pontosan 
megmutatja, hogy a tagállamok még mindig nem helyesen teljesítik az egységes piacra 
vonatkozó jogszabályok átültetésével, alkalmazásával és érvényesítésével kapcsolatos 
célkitűzéseiket, továbbá késik az európai jogszabályok átültetése, ami különösen 
sajnálatos a szolgáltatási ágazatban;

33. megjegyzi, hogy a szabályok fokozatos felaprózódása és a jogszabályok végrehajtása 
területén fennálló ellentmondások fokozottan károsak az egységes piac kialakítása 
szempontjából; megjegyzi, hogy az EU-nak már el kellett volna fogadnia egy sor belsőleg 
koherens politikát a piaci hiányosságok és a kedvezőtlen piaci integráció korrigálására 
vonatkozóan;

34. üdvözli a „szabályozás javítására” irányuló bizottsági kezdeményezést, amely erősíti a 
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szabályok hatékonyságát és azok megfelelő tagállami alkalmazását; szorgalmazza, hogy a 
Bizottság tartsa fenn lendületét ezen a téren, mivel e stratégia gyors végrehajtása 
jelentősen hozzájárulna az egységes piac sikeres újraindításához;

Elérendő eredmények

Erőteljesebb intézményi szerepvállalás az egységes piac szabályainak kialakításában és 
végrehajtásában

35. javasolja, hogy a Bizottság az egységes piacra vonatkozó jogszabályok jobb átültetése, 
alkalmazása és érvényesítése érdekében – az új mechanizmusok, mint például az éves 
egységes piaci fórum, igénybevételével – hozzon létre partnerséget az említett 
jogszabályok kialakításában, végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő összes 
érdekelt féllel;

36. felkéri a Bizottságot, hogy módszeresebb, független ellenőrzésen keresztül biztosítsa a 
megfelelő végrehajtást és átültetést, hogy felgyorsítsa és előmozdítsa a jogsértési 
eljárások lefolytatását; kijelenti, hogy a jogsértési eljárások lefolytatásában mutatkozó 
késedelem feltétlenül kedvezőtlen hatást gyakorol a polgárok egységes piaci gazdasági és 
társadalmi érdekeire;

37. szorgalmazza, hogy a Bizottság biztosítson megfelelő koordinációt és működjön együtt a 
Parlamenttel és a tagállamok nemzeti kormányaival, valamint a nagyobb kereskedelmi 
partnerekkel az áruk piacának felügyelete és a fogyasztóvédelmi jogszabályok határokon 
átnyúló érvényesítése területén, továbbá szabályozza az európai fogyasztókra és 
polgárokra zúduló szabályozatlan információáradatot;

38. ajánlja, hogy a Bizottság folytasson le független vizsgálatot a polgárok által az egységes 
piaccal kapcsolatban a mindennapokban megélt elégedetlenség és csalódottság 20 fő 
forrásának azonosítására, különösen a határokon átnyúló egészségügyi ellátással, 
gépjármű-vásárlással és –bérléssel, a nyugdíjak hordozhatóságával, a szakképesítések 
kölcsönös elismerésével, a szülői felügyeleti joggal, az örökbefogadással, a tartásdíjjal és 
a támogatásokkal kapcsolatban; 

39. felkéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő jobb mechanizmus létrehozását annak 
felülvizsgálatára vonatkozóan, hogy miként alkalmazzák a gyakorlatban a különféle 
tagállamokban minden szinten az egységes piacra vonatkozó szabályokat, és hogyan 
tudják érvényesíteni a polgárok és a vállalkozások egységes piaci jogaikat;

40. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson több segítséget a tagállamoknak az uniós előírásoknak 
való megfeleléshez; kiemeli, hogy az uniós intézményeknek egészében véve 
szigorítaniuk kell a szabályokat, és arra kell ösztönözniük a tagállamokat, hogy az egész 
Unióban azonos szabályok érvényesülésének biztosítása érdekében javítsanak a 
jogszabályok helytálló és időben történő átültetésén; 

41. felhív a Parlament szerepének erősítésére az egységes piacra vonatkozó jogszabályok 
átültetésének, alkalmazásának, érvényesítésének és ellenőrzésének területén; úgy véli, 
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hogy az EP és a nemzeti parlamentek Lisszaboni Szerződésben biztosított fokozottabb 
szerepének maga után kell vonnia a két parlamenti szint közötti jobb együtthatást;

42. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák az egységes piac területén a bevált gyakorlatok 
jobb koordinálását és kicserélését, különösen az egyablakos ügyintézési pontok erősítésén 
és egységes piaci és fogyasztóvédelmi szakemberek képzésén keresztül;

43. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság biztosítsa a szabályozási javaslatok minőségének 
független ellenőrzését; előzetes és utólagos mechanizmusok elfogadását a jogszabályok 
hatékonyságának ellenőrzésére; a nemzetközi bevált gyakorlathoz viszonyított 
teljesítményértékelés alkalmazását; megfelelőségértékelés alkalmazását a társadalmi és 
környezeti hatás felmérésére uniós és nemzeti szinten egyaránt;

A polgárok hatékonyabb tájékoztatásához és pozíciójuk erősítéséhez szükséges intézkedések 
az egységes piacon

44. szorgalmazza, hogy a Bizottság és a tagállamok dolgozzanak ki célzott kommunikációs 
stratégiát, amelynek középpontjában a polgárok előtt a határon átnyúló költözés, vásárlás 
vagy eladás alkalmával álló mindennapi problémák, illetve az általuk igénybe vehető 
szociális, egészségügyi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi normák állnak;

45. felhívja a Bizottságot a tagállamokkal együtt dolgozzon ki kapcsolatfelvételi 
tevékenységeket (road show-kat), amelyek összehozzák a különböző érdekelt feleket 
(azaz biztosokat, európai parlamenti képviselőket, nemzeti kormányokat és parlamenti 
képviselőket) és a lehető legjobban felkeltik a média figyelmét;

46. felhívja a tagállamokat, hogy a Bizottság támogatásával – további pénzügyi és humán 
források elkülönítésével – javítsák a problémamegoldó mechanizmusok, különösen a 
SOLVIT kapacitását; felhívja a Bizottságot, hogy elsőbbséggel fejezze be az egységes 
piaccal kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások (SMAS) elnevezésű projektet;

Stratégiai jelentések és javaslatok

47. javasolja a Bizottságnak, hogy az egységes piaci stratégia négy fő szakaszból álljon: az 
első szakasz tartalmazzon helyzetértékelést vagy állapotfelmérést az aktuális helyzetről 
az egységes piacon szereplő különböző érdekelt felek által a válság következtében 
elszenvedett torzulás és változás mértékének felmérése céljából; a második szakasz célja 
a szálak elvarrásával egy konszolidációs folyamat beindításának elérése; a harmadik 
szakasznak az egységes piac fejlesztésének és javításának elindítását, végül a negyedik 
szakasznak a hosszú távú piaci koncepciót (EU 2020 stratégia) kell előtérbe helyeznie;

48. bátorítja a Bizottságot, hogy 2011. májusig – jóval a Bizottság 2012. évre bejelentett 
egységes piaci programjának elfogadása előtt – terjesszen elő javaslatot egy egységes 
piaci jogalkotási csomagra, amely az egységes piac középpontjába a szociálpolitikát és a 
fogyasztóvédelmet állítja a rendkívül versenyképes, ugyanakkor azonos 
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versenyfeltételeket biztosító szociális piacgazdaság vágyott céljának elérése érdekében;

49. felhívja a Bizottságot, hogy az EUMSz. 12. cikke alapján egységes piaci jogalkotási 
csomagjához csatoljon munkadokumentumot a fogyasztói érdekek integrálását célzó 
intézkedésekről, eljárásokkal és biztosítékokkal együtt; a javaslatot követően pedig 
nyújtson be éves jelentéseket az említett elv integrálásáról;

50. felhívja a Bizottságot, hogy az EUMSz. 9. cikke alapján egységes piaci jogalkotási 
csomagjához csatoljon munkadokumentumot a szociális egységes piac kialakítására 
irányuló intézkedésekről, az EUMSz. 14. cikke és a hozzá tartozó 26. jegyzőkönyv 
alapján az általános gazdasági érdekű szolgáltatások védelmét célzó keretirányelvvel 
együtt, különösen mivel a félreérthetőség és a jogi pontosság hiánya helyi önkormányzati 
szinten számos bizonytalanságot keltett;

51. felhívja a Bizottságot, hogy az EUMSz. 11. cikke alapján egységes piaci jogalkotási 
csomagjához csatoljon munkadokumentumot az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, zöld 
egységes piac kialakításáról;

52. felhívja a Bizottságot, hogy az egységes piaci jogalkotási csomag készítése során 
gondosan határozza meg az egyes tagállamok és az Unió meglévő prioritásait, különösen 
azokon a területeken, amelyek az évek során aggodalomra adtak okot a belső piac 
eredményeivel kapcsolatban (pl. közszolgálatok, közbeszerzés, KKV-kat érintő 
bürokratikus szabályok), majd határozza meg újra az Unió egészének gazdasági és 
társadalmi érdekét;

53. felhívja a Bizottságot, hogy az egységes piaci jogalkotási csomag készítése során 
nyújtson be vitairatot a Parlamentnek a különböző uniós intézmények konzultációiról és 
jelentéseiről (EU 2020, Monti, Gonzales és IMCO jelentések stb.), egy koherensebb és 
életképesebb egységes piacra vonatkozó koordinált szakpolitikai javaslat beterjesztése 
céljából;  

54. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a különböző főigazgatóságok egységes 
piaci politikával foglalkozó vagy azt érintő jogalkotási javaslatai ne mondjanak ellent 
egymásnak, és alakítsák át a Bizottság munkarendjét úgy, hogy koherensebb rendszert 
biztosítsanak a polgároknak;

55. ajánlja, hogy adjanak megbízást egy olyan tanulmány készítésére, amely meghatározza a 
fogyasztói érdeknek az összes uniós szakpolitikába történő beépítésének módját és 
eszközeit, ezzel lehetővé téve, hogy a fogyasztóvédelem elsődleges szempontként, 
automatikusan szerepeljen minden egyes uniós jogszabályban;

56. azon a véleményen van, hogy a Bizottságnak el kell végeznie a szolgáltatási irányelv 
értékelését annak megállapítása érdekében, hogy az irányelv elérte-e fő céljait, illetve a 
kérdés sürgősséggel történő kezelésére;

57. úgy véli, hogy az egységes piacra vonatkozó jogszabályok (pl. a szakképesítésekről szóló 
irányelv, a szolgáltatási irányelv és a piacfelügyeleti rendelet) megfelelő végrehajtásának 
továbbra is az új Bizottság elsőrendű prioritásának kell lennie;
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58. megjegyzi, hogy az Unióban érvényesülő jogorvoslati mechanizmusok korlátozott 
eredményeket hoztak, ezért szorgalmazza, hogy a Bizottság terjesszen elő jogalkotási 
javaslatot egy megfizethető, célszerű és hozzáférhető európai kollektív jogorvoslati 
rendszer 2011. májusig történő megvalósításának biztosítására;

59. felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg „állampolgárok chartájának” elfogadását, amely 
az EU-ban bárhol való élethez és a munkához való jog kérdésének különböző 
vonatkozásait öleli fel; úgy véli, hogy ennek a jognak eleve elérhetőnek kell lennie 
minden uniós polgár számára;

60. felhívja a Bizottságot, hogy fokozottabban összpontosítson a piacfelügyeletre, különösen 
a pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, telefónia, banki szolgáltatások és közművek 
területén, és úgy véli, hogy a piacok hatékony felügyelete fokozza azok hatékonyságát, 
ami a gazdaság és a fogyasztók számára egyaránt előnyös;

61. fenntartja, hogy a belső piac folyamatos fenntartható fejlődése a következőktől függ: (1) a 
Bizottság folytatólagos elkötelezettsége a világpiaci befolyásunk és versenyképességünk 
jelentős ösztönzéséhez és javításához szükséges piaci kezdeményezések iránt; (2) 
általános keret elfogadása annak biztosítására, hogy az egységes piac valóban valamennyi 
érdekelt fél számára eredményeket hozzon; és ami a legfontosabb, (3) társadalmi és 
környezeti előnyök nyújtása a polgároknak, valamint a fogyasztók védelméhez szükséges 
jogi rendelkezések meghozatala;

62. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Bevezető 

A jól működő integrált európai egységes piac alapvető fontosságú folyamat az európai 
integráció, az Unión belüli társadalmi kohézió, gazdasági növekedés és fenntartható fejlődés 
előmozdítása szempontjából, amelynek célja „az európai emberek közötti legszorosabb unió” 
megteremtése, ami megóvja az európai polgárokat és a tagállamokat attól, hogy újra 
konfliktusba keveredjenek egymással.1

Ez a jelentés számos olyan lényeges ponton alapul, amelyet ezen állásfoglalás előadója szerint 
az egységes piac múltjának, jelenének és jövőjének megvitatásakor feltétlenül mérlegelni kell. 
A közelmúltbeli pénzügyi válság miatt jelenleg nehezen mérhető fel az egységes piac pontos 
helyzete.  Az előadó kiemeli, hogy az integrációs folyamat nem visszafordíthatatlan, és a 
belső piac további létezése nem magától értetődő. Az előadó azon a véleményen van, hogy az 
egységes piac jelenleg tapasztalható sérülékenysége az egyik legsötétebb pillanat lehet az 
Unió történetében az egységes piac integrációs folyamatában. A fogyasztók, polgárok és 
KKV-k részéről az egységes piaccal szemben már a válság előtt is fennálló ellenérzés a válság 
nyomán kifejezetten ellenséges érzületté változott, és utat nyit a nemzeti piacok gazdasági 
protekcionizmusának. A gazdasági válságnak kétségtelenül kedvezőtlen hatásai vannak a 
polgárok és a fogyasztók egységes piacba vetett bizalmára.

Meg kell jegyezni, hogy bár a pénzügyi válság az egységes piac bizonyos területein 
visszalépést váltott ki, a tagállamok és a Bizottság részéről már évek óta megmutatkozott a 
lelkesedés hiánya az egységes piac megvalósítása iránt. A jogszabályok széttagoltsága, 
egymásnak ellentmondó végrehajtási módjaik és a helyes szabályozás régi probléma az egész 
Unióban.

Az állásfoglalás előadója megjegyzi, hogy az átlagpolgár kevéssé érzékeli és érti meg az 
egységes piacot, továbbá az egységes piacról szerzett ismeretei csekélyek, nem aktuálisak, 
zavarosak, illetve kedvezőtlenek. Ez a helyzet annak köszönhető, hogy hiányzik egy 
konszolidált, felhasználóbarát tájékoztatási mechanizmus, amely elmagyarázza az egységes 
piac működését, és ami még fontosabb, azt, hogy milyen előnyöket kínál a polgároknak, 
fogyasztóknak és KKV-knak.

Az egységes piac holisztikus és közös megközelítésének szükségessége

Az előadó elveti az egységes piac hagyományos értelmezését, mivel az egyedül a gazdasági 
szemponthoz kötődik. Kiemeli, hogy az egységes piac újjáélesztésében részt vevő érdekelt 
feleknek holisztikus és egységes megközelítést kell elfogadniuk, amelynek keretében a 
fogyasztók és a polgárok céljait – különösen a gazdasági, szociális, egészségügyi és 
környezeti vonatkozású célokat – teljesen integrálják az újjáélesztett egységes piacba.

                                               
1 Lásd Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatát. 
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Egyensúlyt kell teremteni a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést ösztönözni képes 
nyílt gazdaság és egy olyan gazdasági rendszer között, amely biztosítani tudja a 
fogyasztóvédelmet és a polgárok számára szükséges szociális és környezetvédelmi 
biztosítékokat;

Az első dolog, amit a Bizottságnak figyelembe kell vennie, az az, hogy a 
fogyasztóvédelemnek kezdettől fogva minden egyes uniós jogszabály részét kell képeznie. A 
jogszabályok kialakítása során paradigmaváltást kell végrehajtani a jogalkotók 
gondolkodásában –az egységes piacra vonatkozó jogszabályok és előírások megalkotása során 
a fogyasztóvédelemnek és a szociális dimenziónak be kell épülnie a fékek és ellensúlyok 
mechanizmusába. 

A szabályozás javítása, átültetés, alkalmazás és végrehajtás

Az előadó szorgalmazza, hogy a Bizottság az egységes piacra vonatkozó jogszabályok jobb 
átültetése, alkalmazása és érvényesítése érdekében hozzon létre partnerséget az említett 
jogszabályok kialakításában, végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő összes érdekelt 
féllel. Szorgalmazza, hogy fordítsanak különös figyelmet a szolgáltatási irányelv, a 
szakképesítések kölcsönös elismeréséről szóló irányelv és a piacfelügyeleti rendelet megfelelő 
végrehajtására. Elismeri továbbá, hogy a KKV-k számára különösen fontos a kisvállalkozási 
törvényben szereplő javaslatok megvalósítása.1

Az előadó sürgeti, hogy a Bizottság továbbra is szorgalmazza a szabályozás javítására 
irányuló ütemterv elkészítését. Kiemeli továbbá az egységes piacra vonatkozó jogszabályok 
előzetes és utólagos értékelésének szükségességét, különös figyelmet fordítva az említett 
jogszabályok társadalmi, környezeti és gazdasági hatására. 

Stratégiai jelentések és eredmények

Az előadó négy fő szakaszból álló egységes piaci stratégiát indítványoz a Bizottságnak: az 
első szakasz tartalmazzon állapotfelmérést az aktuális helyzetre vonatkozóan; második 
szakasz a szálak elvarrásával egy konszolidációs folyamatot fog beindítani; a harmadik 
szakasz az egységes piac fejlesztése és javítása lesz, végül a negyedik szakasz a piac hosszú 
távú felfogása lesz; 

Az előadónak határozott meggyőződése, hogy se nem bölcs, se nem kivitelezhető, ha az 
összes stratégiát egyedül a 2020-as menetrend köré építjük, ezért szorgalmazza, hogy a 
Bizottság terjesszen elő javaslatot az egységes piacra vonatkozó jogalkotási csomagra, 
amelynek 2011 májusára kell elkészülnie, és azt 2012-ig be kell vezetni. 
Az előadó az egységes piacról szóló vizsgálata során makroszintű megközelítést alkalmaz –
az egységes piacnak számos olyan területe van, amellyel az előadó nem foglalkozik 
részletesen, mivel mélyreható, alaposan kimunkált európai parlamenti jelentéseket és
védelményeket fogadtak el azokkal kapcsolatban, vagy éppen feldolgozás alatt állnak az 
IMCO bizottságban. Az előadó elvárja, hogy a Bizottság mélységében ismerje meg az említett 

                                               
1 COM(2008)394.
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dokumentumokat, és építse be azokat az irányelvek és rendeletek átültetésére és 
végrehajtására vonatkozó jövőbeni stratégiáiba.

Az egységes piac új menetrendjét úgy kell kialakítani, hogy fokozza a társadalmi 
igazságosságot, biztosítsa a piaci integritást, mozdítsa elő az innovációt és üdvözölje az új 
digitális korszakot – mindezek lehetővé teszik, hogy az egységes piac előnyre tegyen szert a 
világ többi vezető gazdaságával szemben. 

Az előadó kiemeli a tényt, miszerint az egységes európai piacnak égető szüksége van új 
lendületre, ami a Bizottság erős vezetése alatt helyreállítja az európai belső piac hitelességét 
és az abba vetett bizalmat.


