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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európaiakat szolgáló egységes piacról
(2010/2278(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió EUSz. 6. cikkével a Szerződésekbe beépített Alapjogi 
Chartájára, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 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 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 működéséről szóló szerződés 9. cikkére, amely szerint 
„politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi 
a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és 
az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 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 Európai Unió működéséről szóló szerződés 12. cikkére, amely kimondja, 
hogy „a fogyasztóvédelmi követelményeket figyelembe kell venni az egyéb uniós 
politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor”,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikkére és az ahhoz tartozó, 
az általános érdekű (gazdasági) szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Európai Tanácshoz intézett, az „Európa 2020, az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért” című bizottsági közleményre (COM(2010)608),

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

– tekintettel az „Egységes piac a 21. századi Európa számára” című bizottsági közleményre 
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(COM(2007)0724) és a közleményt kísérő, „Az egységes piac: az elért eredmények 
áttekintése” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2007)1521),tekintettel 
az egységes piac felülvizsgálatáról szóló, 2007. szeptember 4-i állásfoglalására1 és „Az 
egységes piac felülvizsgálata egy év elteltével” című bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2008)3064),

– tekintettel a „Lehetőségek, hozzáférés, közösségvállalás: úton a XXI. századi Európa új 
szociális jövőképének kialakítása felé” című bizottsági közleményre (COM(2007)0726), 
az „Általános érdekű szolgáltatások, beleértve az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat: új európai kötelezettségvállalás” című bizottsági közleményre 
(COM(2007)0725) és a Bizottság közérdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyvére 
vonatkozó, 2006. szeptember 27-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottságnak az egységes piac működésének javítását célzó intézkedésekről 
szóló 2009. június 29-i ajánlására3 és a Bizottságnak a belső piacot érintő irányelvek 
nemzeti jogba történő átültetéséről szóló 2004. július 12-i ajánlására4,

– tekintettel a 2009. júliusában kiadott belső piaci eredménytáblára (SEC(2009)1007) és a 
belső piaci eredménytábláról szóló, 2010. március 9-i5 és 2008. szeptember 23-i6
állásfoglalására,

– 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, valamint „A közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról (2007–
2013)” szóló, 2008. május 20-i állásfoglalására7,

– tekintettel „Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása: a fogyasztói 
piacok eredménytáblájának második kiadása” című, 2009. január 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2009)0025) és az ezt kísérő, „A fogyasztói piacok 
eredménytáblájának második kiadása” című bizottsági szolgálati 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 az EU-ban a vállalkozások és a fogyasztók közötti, határokon átnyúló e-
                                               
1 HL C 187 E., 2008.7.24., 80. o.
2 HL C 306 E., 2006.12.15., 277. o.
3 HL L 176., 2009.7.7., 17. o.
4 HL L 98., 2005.4.16, 47. o.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0051.
6 HL C 309 E., 2008.12.4., 46. o.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0210.
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kereskedelemről szóló bizottsági közleményre (COM(2009)0557),

– tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására1,

– tekintettel Mario Monti Bizottsághoz benyújtott, az egységes piac fellendítéséről szóló 
jelentésére,

– tekintettel „Az egységes piac megteremtése a fogyasztók és a polgárok számára” című, 
2010. május 20-i állásfoglalására2,

– tekintettel a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról szóló, 2010. október 20-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a Bizottság „Mozgásban az ifjúság” című közleményére (COM (2010)0477),

– tekintettel az e-kereskedelemi belső piac kialakításáról szóló, 2010. szeptember 21-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a „2010. évi jelentés az uniós polgárságról. Az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok lebontása” című bizottsági közleményre 
(COM(2010)0603),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Egységes piac, termelés és 
fogyasztás” szekciójának „Az egységes európai piac akadályai 2008-ban” című 
jelentésére5,

– tekintettel a SOLVIT 2008. évi, a hálózat fejlődéséről és teljesítményéről szóló éves 
jelentésére (SEC(2009)0142), az állampolgárok és a vállalkozások számára nyújtott, az 
egységes piaccal kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások integrált megközelítésére 
irányuló cselekvési tervről szóló, 2008. május 8-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2008)1882) és a SOLVIT-ról szóló, 2010. március 9-i 
parlamenti állásfoglalásra6,

– 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 a szabályok és elvek általános keretének megállapítása 
az akkreditálás és a piacfelügyelet tekintetében7,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

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

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0376.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
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A. mivel az egységes piac az európai növekedés egyik fő motorja, és az unióban valós 
gazdasági pillérként kell szolgálnia a gazdasági és versenyképességi különbségek, 
torzulások és az európai vállalkozásokat és polgárokat érintő egyenlő bánásmód 
hiányának leküzdésében,

B. mivel az egységes piac nem csupán gazdasági, pénzügyi és társadalmi kihívásokkal küzdő 
intézményi szerkezet, hanem a polgárok, fogyasztók, munkavállalók és kisvállalkozások 
(kkv-k) egyes alapvető jogainak védelmét szolgáló eszköz,

C. mivel túl sok akadály áll azon polgárok és kkv-k útjában, akik a határokon keresztül 
kívánnak mozogni, vásárolni, értékesíteni vagy kereskedni, valamint a 
társadalombiztosítási jogosultságok hordozhatóságának hiánya, a korporatizmus és a 
bürokrácia hátráltatja a munkavállalók, szolgáltatók és szakemberek szabad mozgását,

D. mivel az egyéb horizontális szakpolitikák – egészségügy, szociális és fogyasztóvédelem, 
munkajog, környezetvédelem és fenntartható fejlődés – viszonylatában hiányzik az átfogó 
megközelítés, ami akadályozza az egységes piac bővítését,

E. mivel az egységes piac több választási lehetőséget biztosít az európai polgárok, különösen 
azok számára, akik nehezen megközelíthető helyen élnek vagy mozgásukban 
korlátozottak,

I. Fő célkitűzések

1. örömmel veszi tudomásul „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” című bizottsági 
közleményt, különösen annak „A bizalom helyreállítása érdekében az európaiakat kell az 
egységes piac középpontjába helyezni” című 2. fejezetét, amely 19, az európai polgárokat 
célzó javaslatot tartalmaz;

2. úgy véli, hogy az egységes piac megvalósítására irányuló erőfeszítéseknek a polgárok, a 
fogyasztók és a kkv-k problémáira és jogaira kell összpontosítaniuk annak érdekében, 
hogy legyőzhető legyen az Európával kapcsolatban jelenleg tapasztalható fásultság;

3. rámutat arra, hogy a polgárok bizalmát nem szabad magától értetődőnek venni, hanem 
folyamatosan ki kell érdemelni;

4. úgy véli, hogy a Bizottság javaslatai még mindig nem elég határozottak ahhoz, hogy a 
polgárokat helyezzék az egységes piac középpontjába, és az uniós kezdeményezések 
számának világos fontossági sorrend felállítása nélküli növekedése szükségessé teszi a 
következetességet és a felelősségteljes kormányzást az európai integrációs intézkedések 
koherenciájának biztosítása érdekében;

5. kiemeli a 19 javaslatban szereplő, öt szempont alapján megállapított prioritásokat – ezek 
az alapvető szociális jogok, a fogyasztók jogai, a munkavállalók szabad mozgása, az áruk 
szabad mozgása és a szociálisan orientált vállalkozási intézmények –, melyek célja, hogy 
kézzelfogható előnyöket biztosítsanak a polgároknak és vállalkozásoknak teljesíthető 
időkereten belül;

II. Közös elvek és értékek 



PR\853322HU.doc 7/13 PE456.691v01-00

HU

6. ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi egységes piacra vonatkozó jogszabályba foglaljanak 
bele egy „horizontális szociális záradékot” annak érdekében, hogy a szakpolitika a 
polgárok alapvető szociális jogaira összpontosítson: a) a kollektív fellépéshez való jogra, 
b) a munkavállalók jogaira és a munkajogra, valamint c) a munkahelyek védelmére, 
felkészülve az ipari szerkezetátalakításra, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. 
cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban;

7. megerősíti, hogy az alábbi javaslatok mindegyike igen jelentős hatással van az európai 
polgárok életére:

7.1 a horizontális szociális záradék közös prioritásként való alkalmazása valamennyi 
intézkedés esetében; 

7.2. a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálata;

7.3. az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló keretirányelv;

7.4. új szabályozás a szakmai képesítések elismerésére, az emberi erőforrások 
mobilitásának javítására, valamint a polgárok számára azonos részvételi lehetőségek 
és azonos esélyek biztosítására vonatkozóan;

7.5. azonnali fellépés az egységes jelzálogpiac kialakítása érdekében, elősegítendő a 
lakáspiac talpra állítását és a polgárok vonatkozó pénzügyi eszközökbe vetett 
bizalmának helyreállítását;

7.6. uniós forrásból megfelelően finanszírozott transzeurópai közlekedési és 
energiahálózat mint az európai polgárok és gazdaságok társadalmi és területi 
integrációjának egyik tényezője;

7.7. a piacfelügyelet és a termékbiztonság hatékony szabályozása a fogyasztók 
védelmének megerősítésének érdekében;

8. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy mozdítsák elő a polgárok tájékoztatását 
annak biztosítása érdekében, hogy jogaikat széles körben megismerjék és érvényesítsék; 

9. hangsúlyozza, hogy meg kell könnyíteni a szakmai képesítések elismerését; biztosítani 
kell a mobil munkavállalók nyugdíjjogosultságainak hordozhatóságát; biztosítani kell az 
iskolai kereteken kívüli, „képesítési útlevéllel” elismert képzést; és be kell vezetni a 
„Mozgásban az ifjúság” kártyát;

10. intézkedésre szólít fel az alapítványok, szövetkezetek és biztosító egyesületek működését 
szabályozó jogi keret kidolgozása céljából, a jogbizonytalanság megelőzése és annak 
biztosítása érdekében, hogy a közérdekű szolgáltatások területén legyenek szociálisan 
orientált vállalkozási intézmények és szociális szempontból innovatív vállalkozási 
projektek;

11. hangsúlyozza, hogy fontos a köztisztviselők képzése az egységes piaci szabályok, a 
piacfelügyelet és a termékbiztonság témakörökben; 

III . Hiányosságok 
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12. úgy véli, hogy a program nem elemzi kielégítően a piaccal kapcsolatos fásultságot és az 
európai polgároknak a megújított egységes piaccal szemben támasztott elvárásait;

13. sajnálattal veszi tudomásul, hogy – a konzultáció ajánlott folytatásán kívül – hiányoznak a 
kollektív jogorvoslati rendszerre vonatkozó konkrét javaslatok;

14. úgy ítéli meg, hogy a Bizottság nem hangsúlyozza kellően a szociális szolgáltatások 
fontosságát; úgy ítéli meg továbbá, hogy mindez elmarad a Bizottság elnöke által ígért 
minőségi kerettől;

15. rámutat az egységes digitális piac hiányára, felszólít a széles sávú szolgáltatások 
demokratizálására és a telekommunikációs ágazat szabályozásának a magánélet, a 
személyes adatok és a kiszolgáltatott csoportok védelmét biztosító folyamatos 
felülvizsgálatára;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az információs társadalomban a szerzői 
jogokról szóló 2001/29/EK irányelvet;

IV. Rövid távra szóló stratégiák

17. rövid távra szóló stratégiák kidolgozását kéri az alábbiakra vonatkozóan:

a) az európai piaci felügyelet erősítése, az alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása, az egységes jelzálogpiac létrehozása, valamint az adózási akadályok 
és a kettős adóztatás megszüntetése;

b) az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szakpolitika végrehajtása, az interneten 
vásárló polgárok és fogyasztók bizalmának növelése érdekében;

c) fontos megelőző eszközként hamisítás és kalózkodás elleni cselekvési terv 
kidolgozása, biztosítandó, hogy az egységes piacon forgalomban lévő termékek 
biztonságosan fogyaszthatóak, a szabványoknak megfelelőek és legálisak legyenek;

d) az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló, hatékony kommunikációs politika 
kidolgozása, amely az intézkedések kézzelfogható előnyeit értékelő felülvizsgálaton 
alapul;

e) olyan, a horizontális szociális záradékon alapuló referenciaérték-rendszer bevezetése, 
amely lehetővé teszi az egységes piaci intézkedések jelentőségének értékelését társadalmi 
hatásuk, kézzelfoghatóságuk és megvalósíthatóságuk szempontjából;

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

A Bizottság 2010. november 11-én közleményt1 fogadott el, amelynek témája az európaiak 
egységes piacba vetett bizalmának helyreállítása. Az egységes piacról szóló 
intézkedéscsomagot 2011. február 28-ig kell megvitatni. A Bizottság által javasolt 
megközelítés tulajdonképpen azt a jelentést tükrözi, amelyet Mario Monti terjesztett az 
Európai Bizottság elnöke elé „Az egységes piac új stratégiája” címmel. Ennek célja, az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke értelmében, a teljes foglalkoztatottságot és 
társadalmi haladást, valamint a környezet minőségének magas fokú védelmét és javítását célul 
kitűző, magas versenyképességű szociális piacgazdaság megerősítése oly módon, hogy a 
vállalkozásokat – elsősorban a kis- és középvállalkozásokat – és az európaiakat helyezi az 
egységes piac középpontjába.

„Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes szociális 
piacgazdaságért” című bizottsági közlemény 50 javaslatot tartalmaz az együttes munka, 
vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében, ezen belül „A bizalom helyreállítása 
érdekében az európaiakat kell az egységes piac középpontjába helyezni” című 2. fejezet 19 
kezdeményezést tartalmaz az egységes piac szociális dimenzióját illetően.

A Parlament által 2010 májusában elfogadott Grech-jelentés ténylegesen minden szempontra 
kiterjedő, a fontos ágazatokkal, például az iparral, az energiaüggyel és az infrastruktúrával 
kapcsolatos uniós politikákat felölelő megközelítést javasolt a belső piac újradinamizálása és 
megerősítése érdekében. Ennek ellenére az Európa 2020 stratégiával összefüggésben a 
Bizottság közleménye gyenge és nem világos, továbbá átfedésben van különféle kiemelt 
kezdeményezésekkel. Nagyobb következetességre, hatékonyságra és jobb kormányzásra van 
szükség ahhoz, hogy a megújult egységes piac serkenthesse az EU növekedését, növelhesse a 
foglalkoztatottságot, fokozhassa a versenyképességet, valamint erős pozícióba hozhassa a 
polgárokat és a fogyasztókat. A Tanácsnak és a tagállamoknak egyaránt ösztönözniük kell az 
egységes piac elmélyítésére és megerősítésére irányuló európai kötelezettségvállalást és az e 
célokkal való nemzeti szintű azonosulást. 

Az egységes piac kiteljesítésére irányuló erőfeszítések a piacra és annak szervezésére 
irányultak, és csak igen csekély mértékben foglalkoztak a polgárok, a munkavállalók és a 
fogyasztók aggodalmaival és jogaival, ami magyarázhatja, hogy az európaiak miért tekintenek 
ódzkodva és fásultan az egységes piacra. A polgárokat kell az egységes piac középpontjába 
helyezni. Ez világosan ki van mondva a dokumentum bevezetőjében; a cél elérésére irányuló 
javaslatok azonban nem elegendők ehhez.

A Bizottság egyfajta „paktumot” javasol annak érdekében, hogy egyszerre lehessen javulást 
elérni az egységes piac három elemét, a gazdasági, a szociális és a kormányzással kapcsolatos 
elemet illetően. Az átfogó megközelítés tehát valóban három részre van tagolva, és 50 
konkrét, jogalkotási vagy operatív jellegű javaslatot tartalmaz:

1. Erős, fenntartható és méltányos növekedés a vállalkozások számára (24 javaslat)
2. A bizalom helyreállítása érdekében az európaiakat kell az egységes piac középpontjába 
helyezni (19 javaslat)

                                               
1 COM(2010) 0608.



PE456.691v01-00 10/13 PR\853322HU.doc

HU

3. Párbeszéd, partnerség, értékelés: az egységes piac jó kormányzásának eszközei (7 javaslat)

E jelentés az egységes piacról szóló intézkedéscsomag 2. fejezetében szereplő 19 javaslatra 
vonatkozik, mélyebb elemzést ad bizonyos prioritást élvező kérdésekről, valamint elsősorban 
a Louis Grech által készített jelentés és a Mario Monti által összeállított dokumentum 
keretében végzett munkáról.

Alapvető szociális jogok

Az EUMSZ 9. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében szociális záradékot kell 
beilleszteni minden, az egységes piaccal kapcsolatos jogszabályba annak érdekében, hogy a 
kialakított politikák valóban a polgárokra összpontosítsanak, elkerülhetők legyenek a 
versenytorzulások, valamint a szociális és munkavállalói jogok teljes tiszteletben tartása 
mellett biztosítható legyen a kohézió.

A munkajogi szabályozás érvényesítését, a megfelelő munkakörülmények fenntartását és a 
munkavállalók jogainak megóvását célzó szociális záradék valamennyi egységes piaci 
jogszabályba történő beillesztése számára a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelv 1. cikkének (6) és (7) bekezdése, valamint (14) preambulumbekezdése alkot pozitív 
precedenst.

A Bizottság kötelessége, hogy az egységes piacra vonatkozó jogalkotás folyamán mélyreható 
szociális hatásvizsgálatot végezzen. A gyakorlatban a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
irányelvvel kapcsolatos javaslatok terén ambiciózusabb hozzáállásra van szükség, vagyis 
célul kell kitűzni a gazdasági szabadságok mellett a legfejlettebb munkajog, valamint a 
szociális partnerek közötti kapcsolatokra vonatkozó normák és gyakorlatok védelmét is, 
illetve a kollektív képviselethez és a kollektív tárgyalásokhoz fűződő jogok és a kollektív 
fellépéshez – többek között a sztrájkhoz – való jog tiszteletben tartását, továbbá az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elv teljes érvényesítését.

Mivel a Lisszaboni Szerződés új jogalapot vezetett be külön e célra, aggodalomra ad okot, 
hogy a Bizottság nem tett eleget a Parlament gazdasági válságról szóló 2010. októberi 
állásfoglalásában szereplő azon kérésnek, hogy alkosson jogszabályt és teremtsen 
jogbiztonságot az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat illetően.

A közlemény az Európai Bizottság elnöke által tett ígéret ellenére sem tartalmaz javaslatot az 
általános érdekű szolgáltatásokról. Az egységes piaci intézkedéscsomagnak a szociális 
szolgáltatásokra is hangsúlyt kellene fektetnie. A közlemény csak a koncessziókkal és 
közbeszerzésekkel kapcsolatosan utal jogalkotási javaslatokra.

Nagy szükség lenne a szociális partnerekkel folytatott konzultációra az ipari 
szerkezetátalakítások előzetes tervezésére szolgáló európai keret létrehozása ügyében: a 
fenntartható ipari szerkezetátalakítás és a szociális partnerekkel folytatott konzultáció európai 
kerete kulcsfontosságú elemek a szociálisan érzékeny egységes piac kialakításában.

A fogyasztók jogai
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Üdvözöljük a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló jogalkotási javaslatokat. A 
banki költségekkel és a jelzáloghitelek tényleges költségeivel és feltételeivel kapcsolatos 
átláthatóság alapvető fontosságú a fogyasztók és befektetők védelme, valamint biztosítása 
szempontjából, hogy a pénzügyi intézmények eredményesek és stabilak legyenek, továbbá 
hitelhez jutási lehetőséget nyújtsanak a polgárok és a kisvállalkozások számára.

A termékek biztonságára irányuló fokozott európai felügyelettel összefüggésben kiemeljük, 
hogy hatékony jogi keretre van szükség az EU-ban kínált termékek biztonságára vonatkozóan.
Támogatjuk az általános termékbiztonsági irányelv és CE-jelölési rendszer oly módon történő 
felülvizsgálatát is, hogy a jelölést a fogyasztók a biztonságra utaló jelnek tartsák.

A munkavállalók szabad mozgása

Egyre sürgetőbbé válik a munkavállalók szabad mozgásához kapcsolódó egyes megoldatlan 
kérdések rendezése, ilyenek például: a szakmai képesítések elismerése; a mobil 
munkavállalók nyugdíjalapjai; az iskolai kereteken kívüli képzés és a „képesítési útlevél”; a 
„Mozgásban az ifjúság” kártya és a légi (és egyéb) utasok jogainak megerősítése.

A nyugdíjakról szóló irányelv ismételt felülvizsgálatára és egy ilyen témájú zöld könyv 
kidolgozására irányuló bizottsági javaslatot szintén üdvözöljük. Hangsúlyozzuk a megfelelő 
nyugdíjak és a fenntartható nyugdíjrendszer fontosságát, ami leginkább a befektetők védelmét 
szem előtt tartó célzott szabályozás és felügyelet alá vetett állami, foglalkoztatói és 
magánnyugdíjrendszerek hármasán alapuló erős struktúra révén valósítható meg.

A munkavállalók mobilitását az emberi erőforrások tudáson és élethosszig tartó tanuláson 
alapuló fejlesztését és hasznosítását, valamint a változó termelési modellekhez és gazdasági 
dinamizmushoz alkalmazkodni képes munkavállalók alkalmazhatóságát célzó közös európai 
politika révén lehet előmozdítani.

Az egységes piac elmélyítése a hozzáadott érték Európája érdekében

Meglehetősen jól körvonalazódik már az energia egységes piaca, amely képes lesz lendületet 
adni az európai gazdaságnak és versenyképességnek, csökkentve a külső tényezőktől való 
függőséget, és megfizethetőbbé téve az energiaárakat; az energiával kapcsolatos jogalkotási és 
nem jogalkotási kezdeményezéseknek egyaránt arra kell törekedniük, hogy diverzifikált 
energiahálózat, új megújulóenergia-infrastruktúrák, valamint az új energiaforrásokkal 
kapcsolatos összehangolt kutatások és fejlesztések révén garantálják az ellátást; az ilyen 
kezdeményezéseket a Bizottság, a tagállamok és az érintett ipari ágazatok közötti szoros 
koordináció keretében kell elindítani.

Az egységes piacnak a polgárok, a vállalkozások és az európai versenyképesség érdekeit 
szolgáló, tényleges elmélyítése azon múlik, hogy mennyire vagyunk képesek európai 
hozzáadott értéket képviselő projektek kidolgozására uniós szinten irányított és finanszírozott 
tárgyi és virtuális infrastruktúrák keretében; az Európai Bizottságnak megfelelő jogalkotási 
javaslatokkal kellene előállnia e témakörben.

Az európai közlekedési hálózat közös európai finanszírozási alapból történő fejlesztésére, a 
versenyképesség és az integráció fokozására, valamint a polgárok és munkavállalók 
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mobilitásának megfizethető szolgáltatások révén való elősegítésére irányuló szándékot 
üdvözöljük; a valamennyi tagállamot összekötő, nagy sebességű vasúti szolgáltatás, az e téren 
szükséges tárgyi és pénzügyi infrastruktúrákba való beruházásokat elősegítő tervek hiánya 
egyre sürgetőbb.

Szociálisan orientált vállalkozási intézmények

Nagyon érdekes és innovatív a szociális szempontból innovatív vállalkozási projektek 
egységes piacon belüli kidolgozására és támogatására irányuló „társadalomtudatos 
vállalkozás” kezdeményezés; felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális gazdaság a 
növekedés, a foglalkoztatottság és a társadalmi befogadás fokozásával járul hozzá az egységes 
piac kiegyensúlyozott fejlődéséhez. 

Tovább kell fejleszteni a felelős és elszámoltatható vállalatirányítást és kormányzást célzó 
intézkedéseket, ami a reálgazdasághoz és a társadalom életéhez való pozitív hozzájárulás;
olyan alapvető célkitűzéseket kell a konzultáció, majd pedig az azt követően meghozandó 
jogalkotási intézkedések középpontjába állítani, mint az ésszerű és felelős javadalmazási 
politikák, a nők megfelelő részvétele az irányításban és a döntéshozó testületekben, a 
részvénytulajdonosok hosszú távú kötelezettségvállalásának ösztönzése, az alkalmazottakkal 
való konzultáció fokozása, az alkalmazottak bevonása és a nekik szóló részvényprogramok.

A szövetkezetekre, alapítványokra és biztosító egyesületekre vonatkozó jogszabályok 
felülvizsgálatakor vagy az e területekkel kapcsolatos új szabályok bevezetésekor olyan célzott 
szabályozásra is szükség van, amely közösségi és munkavállalói tanácsok megalakítása révén 
foglalkozik a társaságok és a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogával.

Bizonyos függőben lévő kérdések kapcsán továbbra is okos kommunikációs stratégiára van 
szükség: miként lehet jobban bevonni és erősebb pozícióba hozni a polgárokat az 
információkhoz való jobb hozzáférés révén; hogyan lehet szélesebb körben elérni a 
polgárokat, tájékoztatva őket az egységes piaccal kapcsolatos jogaikról, köztük a kollektív 
jogorvoslatról; hogyan javíthatók a határokon átnyúló kapcsolatok; miként gyorsítható fel a 
szakmai képesítések elismerése a mobilitás fokozása érdekében; hogyan növelhető a kutatás a 
több innováció érdekében.

Az intézkedéscsomagot a „2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása” című dokumentummal egy időben 
fogadták el, ez utóbbi azon akadályok felszámolására összpontosít, amelyekkel a polgárok 
akkor találkozhatnak, ha más országokba utaznak, ott folytatnak tanulmányokat, kötnek 
házasságot, vonulnak nyugdíjba, vásárolnak vagy örökölnek ingatlant, illetve szavaznak. Az 
egységes piaci intézkedéscsomag és az uniós polgárságról szóló jelentés kiegészíti egymást, 
ám mindkettőnek az a célja, hogy kiküszöbölje az Európai Unió tényleges egységét továbbra 
is akadályozó tényezőket a polgárokat közvetlenül érintő területeken annak érdekében, hogy 
létrejöjjön az emberek Európája és a hatékony egységes piac, amely megfelel a polgárok és a 
vállalkozások igényeinek és elvárásainak.

A prioritások meghatározása
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Gyakorlati szempontból fontos, hogy a tizenkilenc javaslat közül azonosítsuk a prioritásokat.
Ezt a következő öt kulcsfontosságú érték alapján érdemes megtenni: alapvető szociális jogok, 
a munkavállalók szabad mozgása, az áruk szabad mozgása, szociálisan orientált vállalkozási 
intézmények, valamint fogyasztói jogok. Gyors, a polgárok számára a gyakorlatban 
érzékelhető eredményekre van szükség. A fellépés prioritásainak végleges kijelölésekor szem 
előtt kell tartani, hogy melyek azok a javaslatok, amelyek kézzelfogható eredményeket 
hozhatnak a polgárok és a fogyasztók számára (kézzelfoghatóság), illetve könnyen 
megvalósíthatók viszonylag rövid időn belül (megvalósíthatóság).

Nagy szükség lenne egy olyan vizsgálatra, amely azt mérné fel, mennyire kézzelfoghatóak az 
egyes intézkedések a polgárok számára; kulcsfontosságú továbbá annak értékelése is, hogy 
ezek az intézkedések – kezdve a 2011. évi tervvel – mennyire valósíthatók meg. Ilyen 
eszközök híján véleményünk szerint az alábbi öt területen lehet már 2011 folyamán 
megkezdeni a végrehajtást:

I. az európai piaci felügyelet erősítése, az alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása, az egységes jelzálogpiac létrehozása, valamint az adózási 
akadályok és a kettős adóztatás megszüntetése;

II. az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szakpolitika gyors és hatékony 
végrehajtása, az interneten vásároló polgárok és fogyasztók bizalmának 
növelése érdekében;

III. fontos megelőző eszközként hamisítás és kalózkodás elleni cselekvési terv 
kidolgozása, biztosítandó, hogy az egységes piacon forgalomban lévő 
termékek biztonságosan fogyaszthatóak, a szabványoknak megfelelőek és 
legálisak legyenek;

IV. az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló, hatékony kommunikációs 
politika Bizottság és tagállamok általi kidolgozása, amely egy, az intézkedések 
kézzelfogható előnyeit értékelő vizsgálaton alapul;

V. olyan, a horizontális szociális záradékon alapuló referenciaérték-rendszer 
bevezetése, amely lehetővé teszi az egységes piaci intézkedések jelentőségének 
értékelését társadalmi hatásuk, kézzelfoghatóságuk és megvalósíthatóságuk 
szempontjából, és amely később megalapozhatja a jövőbeni politikát;


