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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről
(2010/228(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé. A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért. 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a 
cserekapcsolatok javítása érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2010)0608),

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

– 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 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 Bizottság „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című közleményére 
(COM(2010)0543),

– tekintettel a Bizottság 27. éves jelentésére az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről és 
az ezt kísérő, „Az egyes ágazatok helyzete” című bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2010)1143),

– tekintettel a Bizottság 2009. június 29-i ajánlására az egységes piac működésének 
javítását célzó intézkedésekről (C(2009)4728),

– tekintettel az egységes piacról szóló jogszabályra vonatkozó, 2010. december 10-i 
tanácsi következtetésekre,

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

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

– tekintettel a 21. belső piaci eredménytáblára (2010) és a belső piaci eredménytábláról 
szóló, 2010. március 9-i3 és 2008. szeptember 23-i4 állásfoglalására, 

– tekintettel a „Az eredmények Európája – a közösségi jog alkalmazása” című bizottsági 
közleményre (COM(2007)0502),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 258–260. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. cikkére,

                                               
1 HL C 187. E, 2008.7.27., 80. o. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0186.
3 HL C 349. E, 2010.12.22., 25. o.
4 HL C 8. E, 2010.1.14., 7. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi 

Bizottság és a ... véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az egységes piac újraindításához az összes európai intézmény, tagállam és érintett 
fél tevékeny támogatása szükséges,

B. mivel még mindig jelentős szakadék tátong az egységes piaci szabályok és e 
szabályoknak a polgárok és a vállalkozások számára kínált gyakorlati haszna között,

C. mivel az EU-ban a jogszabályok átültetésében mutatkozó elmaradás átlagosan 1,7%, 
figyelembe véve azokat az eseteket, amelyekben egy adott irányelv átültetéséhez 
szükséges idő meghaladta a határidőt, és amelyekben a Bizottság nem megfelelőség 
miatt jogsértési eljárást kezdeményezett,

I. Bevezetés

1. üdvözli a Bizottság „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” című közleményét és 
különösen annak harmadik fejezetét;

2. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy erősítsék meg az egységes piac újraindítását 
célzó holisztikus megközelítésüket, az összes olyan szakpolitikai területen érvényesítsék 
az egységes piac prioritásait, amelyek az európai polgárok, fogyasztók és vállalkozások 
javát szolgáló egységes piac megvalósítása érdekében fontosak;

3. úgy véli, hogy az európai gazdaság fellendítése szempontjából az európai gazdasági 
irányítás javítása, az Európa 2020 stratégia végrehajtása és az egységes piac újraindítása 
egyformán fontosak;

II. A szakpolitikai irányítás és partnerség megerősítése

4. meggyőződése, hogy az egységes piac újraindításával kapcsolatos egyik legnagyobb 
kihívást a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a koordináció biztosítása jelenti;
úgy véli, hogy a legmagasabb politikai szintről érkező, átfogó iránymutatás alapvető 
fontosságú az egységes piac újraindítása tekintetében;

5. sürgeti a tagállamok kormányait, hogy vállaljanak felelősséget az egységes piac 
újraindításáért; üdvözli a tagállamok kezdeményezését, hogy optimalizálják az 
egységes piac irányelveinek kezelésére vonatkozó, a koordináció, az ösztönző 
struktúrák és az átültetés politikai jelentőségének növelése tekintetében alkalmazott 
módszereiket;

6. megjegyzi, hogy az egységes piaci szabályokat gyakran a helyi és regionális 
hatóságok hajtják végre; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kohéziós 
politikától az egységes piaci politikák felé haladva fejlesszék tovább és szélesítsék ki a 
helyi és regionális hatóságokkal kötött partnerségeiket;
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7. kiemeli a nemzeti parlamentek uniós jogszabályok elfogadása terén betöltött, a 
Lisszaboni Szerződés értelmében megerősített szerepét; arra ösztönzi a nemzeti 
parlamenteket, hogy a teljes jogalkotási ciklusban foglalkozzanak az egységes piaci 
szabályokkal és vegyenek részt az Európai Parlamenttel közös tevékenységekben;

8. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy fokozza a civil társadalommal folyatott 
párbeszédeket és konzultációkat;

III. Az egységes piac szabályozása

9. úgy véli, hogy az egységes piac általános hatékonysága és legitimitása csorbul az 
egységes piaci irányítás összetett volta miatt;

10. úgy véli, hogy világosabb szabályozási környezetet teremtene és csökkentené az 
átültetéshez kapcsolódó tranzakciós költségeket, ha irányelvek helyett rendeleteket 
alkalmaznának; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki a jogi eszközök 
megválasztásának célzottabb megközelítését, amely figyelembe veszi a végrehajtandó 
rendelkezések jogi és tartalmi jellemzőit,

11. úgy véli, hogy a korrelációs táblázatok kulcsszerepet játszanak az egységes piaci 
szabályok megfelelő alkalmazásának biztosításában;

IV. Közigazgatási koordináció, tájékoztatás és problémamegoldó mechanizmusok

12. támogatja az egységes piacról szóló jogszabály javaslatait, amelyek célja a tagállamok 
közötti együttműködés elmélyítése, többek között a belső piaci információs rendszer 
más jogalkotási területekre történő kiterjesztése;

13. javasolja, hogy a Bizottság és a tagállamok hangolják össze, és adott esetben 
konszolidálják a számos egyablakos tájékoztatási és problémamegoldó rendszert;

14. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a szolgáltatási irányelv értelmében létrehozott 
egyablakos ügyintézési pontokat alakítsák át valódi egyablakos ügyintézéssé, ahol a 
vállalkozások egyszerűen hozzájuthatnak a tevékenységükre vonatkozó összes 
szükséges információhoz, többek között az alkalmazandó adózási rendszerről szóló 
tájékoztatáshoz;

V. Végrehajtás

15. úgy véli, hogy a jogsértési eljárás továbbra is kiemelkedő szerepet játszik a belső piac 
működésének biztosításában;
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16. felszólítja a Bizottságot, hogy amennyiben a pert megelőző problémamegoldó 
mechanizmusok nem járnak sikerrel, politikai beavatkozás helyett haladéktalanul 
indítsa el a jogsértési eljárást;

17. megjegyzi, hogy a Bíróság közelmúltbeli joggyakorlata új lehetőségeket nyit a 
Bizottság előtt, hogy a tagállamok ellen az egységes piac szabályainak „általános és 
strukturális megsértése” miatt eljárást indítson;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy teljes mértékben aknázza ki az EUMSz. 260. cikkében 
bevezetett módosítások kínálta lehetőségeket, amelyek célja a jogsértési eljárások 
keretében felmerülő pénzbírságok kiszabásának leegyszerűsítése és felgyorsítása;

19. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jogsértési eljárások közül túl sok esetében telik el 
nagyon hosszú idő, mielőtt lezárásra vagy a Bíróság elé kerülnének;

20. támogatja a Bizottság alternatív uniós vitarendezés kidolgozására irányuló 
kezdeményezéseit;

VI. Nyomon követés, értékelés és korszerűsítés

21 támogatja a piac nyomon követésének és értékelésének célzott és információra épülő 
megközelítését; felkéri a Bizottságot, hogy fejlessze tovább a piac nyomon követését 
szolgáló eszközeit azáltal, hogy javítja a módszertant, a mutatókat és az adatgyűjtést, 
ugyanakkor szem előtt tartja a gyakorlati megvalósítás és a költséghatékonyság 
alapelveit;

22. kiemeli a szolgáltatási irányelvben előírt kölcsönös értékelést, mivel ez az átültetés 
minőségének javítását szolgáló, a tagállamok által egymásra gyakorolt nyomás 
kiaknázásának újító alkalmazása; adott esetben támogatja a kölcsönös értékelés más 
területekre, például az áruk szabad mozgására történő kiterjesztését is;

23. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy rendszeresen vizsgálják felül a szolgáltatások és 
áruk szabad mozgását befolyásoló nemzeti szabályaikat és eljárásaikat ezek 
egyszerűsítése és korszerűsítése és az átfedések megszüntetése érdekében;

VII. Az irányítás és partnerség megerősítését szolgáló, legfontosabb fellépések

24. javasolja, hogy az Európai Tanács elnöke számára biztosítsanak hatáskört az egységes 
piac újraindításának összehangolására és felügyeletére, szoros együttműködésben a 
Bizottság elnökével;

25. kéri, hogy az Európai Tanács tavaszi ülésszakain végezzék el az egységes piac 
helyzetértékelését, amelyet az időközi célok teljesítésének értékelését célzó nyomon 
követési folyamat kísér; javasolja, hogy a Versenyképességi Tanács vállaljon nagyobb 
felelősséget az összes egységes piaci szakpolitika terén felmerülő egységes piaci 
kérdések vizsgálatában;
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26. felszólítja a tagállamokat, hogy az összes egységes piaci irányelv tekintetében 
biztosítson korrelációs táblázatokat, és ezeket tegye nyilvánosan elérhetővé a polgárok 
számára;

27. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az egységes piaci irányelvek átültetésében 
mutatkozó elmaradást 2012-re csökkentsék 0,5%-ra mind az eddig elmaradt, mind a 
helytelen átültetéseket tekintetbe véve;

28. felkéri a Bizottságot, hogy a jogsértési eljárások leghosszabb átlagos időtartamát az 
ügy kezdetétől a kereset Bírósághoz történő benyújtásáig 12 hónapban állapítsa meg,

29. felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon a tagállamok bírósági ítéleteknek való 
megfelelőségére vonatkozó mutatókat;

30. felszólítja a Bizottságot, hogy az egységes piac működésének javítását célzó 
intézkedésekről szóló, 2009. június 29-i ajánlása alapján 2011 végéig készítsen 
jelentést a tagállamok meglévő „bevált gyakorlatainak” hatékonyságáról;

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

A szakpolitikai irányítás és partnerség megerősítése

Az előadó meggyőződése, hogy az egységes piac újraindításával kapcsolatos egyik 
legnagyobb kihívást a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a koordináció biztosítása 
jelenti. Az egységes piac újraindítására irányuló 50 javaslat számos szakpolitikai területet 
foglal magában, és döntően érinti a Bizottság több biztosának hatáskörét, valamint az Európai 
Parlament számos bizottságának tevékenységi területét. A Tanácsban az egységes piacról 
szóló jogszabály a Tanács különböző, szerepük és hatékonyságuk szerint igen eltérő felállásai 
szerint kerül felosztásra. A nemzeti intézmények szintén igen sokban különböznek 
összeállításuk és szervezeti kultúrájuk tekintetében.

Az előadó úgy látja, hogy a Versenyképességi Tanács szerepének az egységes piacról szóló 
jogszabályra vonatkozó, 2010. december 10-i tanácsi következtetésekben javasolt 
megerősítése szükséges, de nem elégséges feltétele a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség 
és a koordináció biztosításának.

Az előadó úgy véli, hogy az egységes piac újraindításához elengedhetetlen a legmagasabb 
szintű politikai irányítás. Ezért azt javasolja, hogy az Európai Tanács elnöke számára 
biztosítsanak az egységes piac újraindításának összehangolására és felügyeletére vonatkozó 
hatáskört szoros együttműködésben a Bizottság elnökével. Az Európai Tanács tavaszi 
ülésszakain pedig végezzék el az egységes piac helyzetértékelését, amelyet az időközi célok 
teljesítésének értékelését szolgáló nyomon követési folyamat kísér. E tekintetben az előadó 
megállapítja, hogy a magyar elnökség azt tervezi, hogy 2011 februárjában1 legelső 
alkalommal ágazati témájú Európai Tanácsot tart.

Az előadónak meggyőződése, hogy a tagállamok támogatása és elkötelezettsége 
nélkülözhetetlen lesz az egységes piac újraindításához. Elismeri a tagállamoknak az egységes 
piaci szabályok átültetésének és végrehajtásának javítására tett erőfeszítéseit. E „bevált 
gyakorlatok” közé tartozik az átültetési rendszer rendszeres értékelése, az ügyintézési helyek 
rendszerének kialakítása a különböző minisztériumokban és az átültetési határidő közeledtére 
figyelmeztető rendszerek létrehozása.

Az előadó megjegyzi, hogy a tagállamok az átültetés és végrehajtás elősegítése érdekében 
még az irányelv közzététele előtt számos intézkedést hozhatnak. Ezen intézkedések közé 
tartozhatnak a politikai megállapodás megszületése után azonnal kidolgozott átültetési tervek, 
a hatáskörök előzetes meghatározása és/vagy a jogi hatások elemzése, a tárgyalásokért felelős 
és az átültetésben érintett osztályok közötti rendszeres információcsere, valamint a 
parlamenteknek a jogszabály elfogadása utáni átültetést megkönnyítő, minél korábbi 
bekapcsolódása az új európai jogszabályokról folyó tárgyalásokba.

Az előadó úgy véli, hogy annak érdekében, hogy a tagállamok valóban felelősséget 
vállaljanak az egységes piacért, az egységes piac prioritásaival összhangban kell 
meghatározniuk saját prioritásaikat és kell kidolgozniuk saját programjukat.

                                               
1 A magyar elnökség az EU energiapolitikájáról szóló európai tanácsi csúcsot tervez.
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Az előadónak az a véleménye, hogy a Bizottság által javasolt partnerségi megközelítést két 
további elemmel kell megerősíteni. 

Először is úgy gondolja, hogy a helyi és regionális hatóságokkal létrehozott partnerségnek 
kohéziós politikából egységes piaci politikákká kell bővülnie. Az egységes piaci szabályokat 
a tagállamok hatóságai gyakran regionális vagy helyi szinten hajtják végre és érvényesítik. A 
szolgáltatási irányelv végrehajtása során nyert tapasztalatok egyértelműen rámutattak arra, 
hogy a regionális és helyi hatóságok bevonása rendkívül fontos az egységes piaci 
jogszabályok megfelelő végrehajtásának és alkalmazásának biztosítása szempontjából. 

Az előadó megjegyzi, hogy néhány tagállam már konkrét intézkedéseket is hozott a helyi és 
regionális szereplőkkel való partnerség kialakítása érdekében többek között a regionális és 
helyi hatóságokat összekötő, egyedi hálózatok kialakítása révén pl. a közbeszerzés vagy a 
piaci felügyelet terén. 

Másodsorban az előadó úgy véli, hogy az egységes piaci irányítás párbeszédre és a 
partnerségre vonatkozó elemeit a nemzeti parlamentek szorosabb bevonása révén kellene meg 
megerősíteni. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése lehetőséget biztosít a nemzeti 
parlamenteknek arra, hogy az egységes piaci szabályokkal a teljes jogalkotási ciklus ideje 
alatt foglalkozzanak és részt vegyenek az Európa Parlamenttel közös fellépésekben. 
Megjegyzi, hogy a nemzeti parlamentek korai szakaszban történő bevonása az irányelvre 
irányuló javaslatok európai szintű megvitatásába a tagállamok szintjén felgyorsíthatja az 
átültetési intézkedések elfogadását. Ugyancsak segítheti az átültetést a nemzeti 
parlamentekkel folytatott folyamatos információcsere az átültetés előrehaladásáról.

Az egységes piac szabályozása

Az előadó túlságosan bonyolultnak tartja az egységes piaci irányítási struktúrákat és 
folyamatokat. Ez akadályozza az elszámoltathatóságot és gyengíti az egységes piac 
hatékonyságát és legitimitását. Meggyőződése, hogy az egységes piaci irányítás fejlesztése 
során nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveire.

Az előadó úgy véli, hogy a jogi eszközök megválasztásának a végrehajtandó rendelkezések 
jogi és tartalmi jellemzőit figyelembe vevő, célzottabb megközelítése világosabb szabályozási 
környezetet eredményezne, és csökkentené az átültetéshez kapcsolódó tranzakciós 
költségeket.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy az EUSz. 4. cikkének (3) bekezdése szerint a 
tagállamoknak segíteniük kell a Bizottságot azon feladata teljesítésében, hogy biztosítsa a 
Szerződések rendelkezései és az intézmények által hozott intézkedések alkalmazását. 
Következésképpen a tagállamoknak egyértelmű és pontos információkkal kell ellátniuk a 
Bizottságot az irányelvek végrehajtása tekintetében.

Az előadó szerint a tagállamoknak korrelációs táblázatokat kellene készíteniük, amelyek az 
összes egységes piaci irányelv esetében felsorolják az irányelvekben foglalt kötelezettségek 
nemzeti jogrendszerbe történő átültetésére irányuló tagállami szabályok rendelkezéseit, és 
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ezeket a polgárok számára elérhetővé kell tenni (az egységes piacról szóló jogszabály 47. 
javaslata). 

Közigazgatási koordináció, problémamegoldó mechanizmusok

Az előadó támogatja az egységes piacról szóló jogszabály 45. javaslatát, amelynek célja a 
tagállamok közötti adminisztratív együttműködés további fejlesztése a belső piaci információs 
rendszer (IMI) révén, amelyet más szakpolitikai területekre (pl. az elektronikus kereskedelem 
vagy a közbeszerzés) is ki lehet terjeszteni.

Meggyőződése, hogy a tagállamok egységes piaci kérdésekben illetékes hatóságai közötti 
megerősített kapcsolatok nemcsak az irányelvek átültetése sürgető problémájának megoldását 
segítik elő, hanem hozzájárulnak a tagállamok hatóságai közötti kölcsönös bizalom 
kialakításához és a hosszú távon életképesebb egységes piachoz (a tagállamok 
közigazgatásának európai vetülete).

Az előadó megjegyzi, hogy a polgárokat és vállalkozásokat az egységes piaccal foglalkozó 
számos tájékoztató és problémamegoldó mechanizmus segíti. Javasolja, hogy a Bizottság és a 
tagállamok hangolják össze, és adott esetben konszolidálják az egyablakos tájékoztató és 
problémamegoldó rendszereket (az egységes piacról szóló jogszabály 49. és 50. javaslata).

Az előadó támogatja az informális problémamegoldó eszközök megerősítését, például a 
SOLVIT-hálózatot. Úgy véli, a Bizottságnak meg kell erősítenie a SOLVIT-ot összhangban a 
SOLVIT-ról szóló, 2010. március 2-i parlamenti jelentéssel (2009/2138(INI)).

Az előadó azt javasolja, hogy a tagállamok és a Bizottság törekedjen a valódi egyablakos 
ügyintézés megvalósítására, ahol ugyanaz a célcsoport például egy adott tevékenység 
végzéséhez szükséges összes információt megkaphatja. E tekintetben javasolja, hogy a 
szolgáltatási irányelv értelmében létrehozott egyablakos ügyintézési pontok az alkalmazandó 
adózási rendszerről is szolgáljanak felvilágosítással.

Végrehajtás

Az előadó úgy véli, hogy a jogsértési eljárásnak továbbra is kiemelkedő szerepet kell játszania 
a belső piac működésének biztosításában. Támogatja a Bizottságot a jogsértési eljárások 
szigorú alkalmazásában amennyiben a pert megelőző problémamegoldó mechanizmusok nem 
járnak sikerrel, maradéktalanul kiaknázva az EUMSz. 260. cikkében bevezetett módosítások 
kínálta lehetőségeket, amelyek célja a jogsértési eljárások keretében felmerülő pénzbírságok 
kiszabásának leegyszerűsítése és felgyorsítása.

Az előadó megjegyzi továbbá, hogy a Bíróság közelmúltbeli joggyakorlata új lehetőségeket 
nyit a Bizottság előtt, hogy a tagállamok ellen az egységes piac szabályainak „általános és 
strukturális megsértése” miatt panaszt emeljen. Hagyományosan a Bizottság figyelmének 
középpontjában az egyes esetekre alapuló végrehajtási intézkedések meghozatala állt. A 
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Bizottság kontra Írország1 ügyben azonban a Bíróság elfogadta, hogy a Bizottság nem csupán 
az uniós jogszabály konkrét megsértéséért indítson eljárást a tagállamok ellen, hanem az uniós 
jog szerinti tagállami kötelezettségek „általános és strukturális” megszegése estén is. Konkrét 
esetek bemutatása helyett a Bizottság célja annak bizonyítása volt, hogy a közigazgatási 
gyakorlatok rendszerszerűek és hibásak voltak, és azzal érvelt, hogy Írország rendszeresen 
nem tett eleget a hulladékokról szóló irányelvnek.

Az „általános és strukturális kötelezettségszegés” fogalomnak két fontos következménye van:
először is a Bizottság a bírósági eljárás alatt újabb példákat hozhat egy adott uniós jogszabály 
szerinti kötelezettség megszegésére. Másodszor, a kötelezettségszegő tagállamnak nem elég 
csupán a kötelezettségszegés egyes eseteit orvosolnia, hanem közigazgatási gyakorlatát kell 
alapvetően módosítania.

Az előadó úgy véli, hogy az „általános és strukturális kötelezettségszegés” fogalma 
megnyithatja az utat az egységes piaci jogszabályokban szereplő kötelezettségek hatékonyabb 
érvényesítése előtt, többek között a közbeszerzés területén.

Az előadó szerint folytatni kell a munkát, hogy ne csupán az időben történő átültetés legyen 
biztosított, hanem a helyes átültetés érdekében tett erőfeszítések is erősödjenek. Azt javasolja, 
hogy a tagállamok igyekezzenek az átültetések terén tapasztalható elmaradást 2012-re 0,5%-
ra csökkenteni mind az eddig elmaradt, mind a helytelenül átültetett egységes piaci irányelvek 
tekintetében.

Az előadó megállapítja, hogy a hivatalos jogsértési eljárás lefolytatása általában igen sokáig 
tart (az ilyen eljárások lezárása átlagosan 28 hónapot vesz igénybe a korábban csatlakozott 15 
tagállam esetében és 16 hónapot a 2004 óta csatlakozott 12 tagállam esetében). Sürgeti a 
Bizottságot, hogy a jogsértési eljárások átlagos maximális hosszát 12 hónapban határozza 
meg.

Az előadó megjegyzi, hogy a nemzeti hatóságok átlagosan 17,7 hónap alatt tesznek eleget a 
Bíróság azon ítéleteinek, amelyek megállapították, hogy egyes tagállamok nem teljesítették 
kötelezettségeiket. Felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogy mennyi idő álljon a 
tagállamok rendelkezésére ahhoz, hogy a Bíróság ítéleteinek eleget tegyenek.

Nyomon követés, értékelés és korszerűsítés

Az előadó úgy gondolja, hogy az egységes piac helyes irányítása kizárólag az egységes piac 
működéséről szóló, jó minőségű információkra épülhet. Az egységes piaci szakpolitikák 
nyomon követését és értékelését szolgáló megfelelő eszközökkel kell a politikai ciklus 
különböző szakaszait – a tervezéstől a végrehajtásig – összekapcsolni. 

Az előadó ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan piaci nyomon követési 
eszközöket, amelyek alapjául a sikeres eszközökkel (köztük a sweepekkel) kapcsolatos 
tapasztalatai szolgálnak. Úgy véli, hogy elsőbbséget kell biztosítani a módszertan, a mutatók 
és az adatgyűjtés fejlesztésének, és szem előtt kell tartani a gyakorlati megvalósítás és a 
                                               
1 A C-494/01 sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet, (EBHT 2005., I-3331. o.)
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költséghatékonyság alapelveit.

Az előadónak meggyőződése, hogy a tagállamoknak nagyobb részt kell vállalniuk az 
egységes piaci szabályok értékelésében és nyomon követésében. Különösen arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy rendszeresen értékeljék az egységes piaci jogszabályokat, felülvizsgálva a 
szolgáltatások és áruk szabad mozgását befolyásoló nemzeti szabályaikat és eljárásaikat, ezek 
egyszerűsítése és korszerűsítése és az átfedések megszüntetése érdekében.


