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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a belső piaci eredménytábláról
(2011/2155(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Bizottság által közzétett 23. belső piaci eredménytáblára 
(SEC(2011)1128), 

– tekintettel az Európai Bizottság által közzétett 22. belső piaci eredménytáblára 
(SEC(2011)0372), 

– tekintettel a SOLVIT-hálózat 2010-ben végbement fejlődéséről és teljesítményéről szóló 
2010. évi jelentésre (SEC(2011)0229),

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez . »Együtt egy újfajta növekedésért«” című, 2011. 
április 13-i bizottsági közleményre (SEC(2011)0467), 

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé. A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért. 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a 
cserekapcsolatok javítása érdekében” című, 2011. november 11-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0608), 

– tekintettel az egységes piaci fórumon jóváhagyott krakkói nyilatkozatra, 

– tekintettel „Az egységes piac az emberek szemével: pillanatfelvétel a polgárok és 
vállalkozások 20 legfőbb problémájáról” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SEC(2011) 1003),

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag: Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez; Együtt egy újfajta növekedésért” című, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának szóló bizottság közleményre, 

– tekintettel az „EU Pilot” projekt működéséről szóló éves jelentésre (COM(2010)0700),

– tekintettel a Szerződés 260. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2010. 
november 11-i bizottsági közleményre (SEC(2010)1371), 

– tekintettel az egységes piac működésének javítását célzó intézkedésekről szóló, 2009. 
június 29-i bizottsági ajánlásra1, 

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

                                               
1 HL L 176, 2009.7.7., 17. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0186
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– tekintettel a belső piaci eredménytábláról szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására1,

– tekintettel a SOLVIT-ról szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására2, 

– tekintettel Mario Monti professzor„Az egységes piac új stratégiája – Európa gazdasága és 
társadalma szolgálatában” című jelentésére,

– tekintettel az egységes piaci intézkedéscsomagról (Versenyképesség - Belső Piac, Ipar, 
Kutatás és Űrpolitika) szóló, 2010. december 10-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel a (2011. október 2–4. között a lengyelországi Krakkóban megrendezett) egységes 
piaci fórumon született krakkói nyilatkozat, amelyben Európa növekedési pályára való 
visszaállításának legerőteljesebb eszközeként mutatták be az egységes piacot, kiemelte a 
működőképes belső piac fontosságát;

B. mivel a belső piac a működését érintő irányelvek helyes átültetése, alkalmazása és 
végrehajtása nélkül nem tud megfelelően működni;

C. mivel elengedhetetlen, hogy a tagállamok a belső piaci jogszabályokat ne csak időben, de 
helyesen is ültessék át nemzeti jogukba, és mivel egyetlen tagállam megfelelésének 
hiánya nem csak az adott tag, hanem az Unió egészének gazdasági érdekeit hátráltatja;

D. mivel a belső piaci eredménytábla közzététele következetes segítséget nyújtott az 
átültetésben tapasztalható elmaradás mérséklésében, de mivel a minőségre jobban 
összpontosító szemléletmódot kell alkalmazni, amely túllépve a számadatokon az 
elmaradás okait is feltárja,

E. mivel a belső piaci eredménytáblának és a fogyasztói piaci eredménytáblának – bár 
különböző hatókörű és különböző mutatókat használó különböző módszertanok alapján 
működnek –közös átfogó célja a belső piac működésének javítása,

F. mivel Málta érte el a legjobb eredményt az uniós irányelvek kellő időben történő 
átültetésében, Csehország pedig – noha folyamatos előrehaladást könyvelhet el – a 
sereghajtó;

G. mivel a jelenlegi 1%-os átlagos elmaradás az állam- és kormányfők 2007. évi 
megállapodásában szereplő célértéknek megfelel, de a legutóbbi trendek szerint több (16) 
tagállam marad el a fenti célkitűzéstől, 

H. mivel 90 olyan irányelv van, amelyet legalább egy tagállamban nem ültettek át (a 
töredezettségi tényező 6%), és így nem tudja az egységes piacon hatását teljes mértékben 
kifejteni;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0051
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0047



PR\888029HU.doc 5/11 PE478.642v01-00

HU

 I. mivel három irányelv átültetése több mint két évet késik a határidőhöz képest, ami 
közvetlenül sérti az állam- és kormányfők által 2007-ben megszabott zéró toleranciára 
vonatkozó célkitűzést, 

J. mivel a helytelenül átültetett irányelvek száma továbbra is átlagosan 0,8%, annak ellenére, 
hogy a Bizottság a kisvállalkozói intézkedéscsomagban rámutatott a megfelelési hátralék 
terén az egyértelmű és eltökélt politika szükségességére; 

K. mivel több pontos információra van szükség az átültetés minőségét illetően, és mivel a 
Bizottság kísérleti projektje a belső piaci eredménytáblával párhuzamosan felhasználható 
az átültetési hiányosságok kimutatására és az azok gyors megoldását célzó fellépésre;

L. mivel a Lisszaboni Szerződés első alkalommal vezette be az átültetés elmaradásának 
esetére az Európai Bíróság általi közvetlen bírságolás lehetőségét;

M. mivel a Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek és a tagállami 
közigazgatásoknak többet kell tenniük annak érdekében, hogy meghatározzák és 
kommunikálják a polgárok jogait, valamint segítsék a polgárokat a jogaik 
érvényesítésében, minthogy ezáltal a belső piac is jobban működne,

N. mivel a belső piaci szabályok nem megfelelő alkalmazása esetén a működő jogorvoslati 
rendszer hiánya akadályozhatja a polgárok jogainak érvényesítését azzal, hogy önmaguk 
megvédése érdekében hosszadalmas és lassú bírósági eljárások megindítására kényszeríti 
őket;

O. mivel a belső piaci szabályok helyes alkalmazásáért, illetőleg a nem megfelelő alkalmazás 
esetében a jogorvoslatért felelős hatóságok között meg kell valósulnia a bevált 
gyakorlatok és információk szabad cseréjének;

P. mivel a Bizottság és a tagállamok 2002-ben azzal a céllal hozták létre a SOLVIT-
hálózatot, hogy megoldják a polgárok és a vállalkozások belső piaci jogszabályok 
helytelen alkalmazásából eredő problémáit,

Q. mivel a SOLVIT egy olyan online problémamegoldó hálózat, amelyben az uniós 
tagállamok (és Norvégia, Izland, valamint Liechtenstein) közösen dolgoznak a polgárok 
és a vállalkozások belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó 
problémáinak megoldásán,

R. mivel a SOLVIT sikeres rendszer, amely átlagosan tízhetes határidőn belül, informálisan 
orvosol problémákat, és mivel a SOLVIT sikere a belső piaci problémák megoldása terén 
az egységes piaccal kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások számára is jó gyakorlati 
példaként szolgálhat,

S. mivel ennek ellenére fontos – noha a SOLVIT kapacitásai a közelmúltban a személyzettel 
való megfelelőbb ellátás következtében javultak – jelenlétének és kapacitásainak a 
nemzeti közigazgatás valamennyi rétegébe való beépítése, a legnagyobb hatékonyság és a 
legjobb eredmények garantálása érdekében;

T. mivel a SOLVIT nem helyettesítheti az Európai Bizottság kötelezettségszegésekkel 
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kapcsolatos jogi tevékenységét, 

U. mivel a Bizottság új stratégiát készít elő a SOLVIT megerősítésére, és folyik annak 
mérlegelése, hogy a SOLVIT konkrét jogalapot kapjon;

A belső piac szabályozási keretének építése

1. üdvözli a belső piaci eredménytáblát és a SOLVIT-ot mint a belső piac megfelelőbb 
működésének elérését szolgáló fontos eszközt;

2. megerősíti, hogy a belső piaci jogszabályok időben és helyesen történő átültetése a belső 
piac sikerének kulcsfontosságú előfeltétele, ami viszont a nagyobb versenyképesség és a 
növekedés fő hajtóereje, különösen gazdasági válság idején;

3. üdvözli, hogy a Bizottság egyetlen jelentésbe fogja egyesíteni a belső piaci 
eredménytábláról, a Your Europe-ról és a SOLVIT-ról szóló jelentéseket, ami lehetővé 
fogja tenni az egységes piac működésének holisztikus értékelését; 

4. felhívást intéz a Tanácshoz, hogy kötelezze el magát az átültetési hiányosságok további 
csökkentése mellet, és határozzon meg az összes tagállam által teljesítendő szigorúbb – de 
reális – átültetési és végrehajtási célokat;

5. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a belső piaci eredménytáblán szereplő, még 
elintézetlen kötelezettségszegések kvalitatív értékelését, amelynek során különbséget 
tesznek az egyszerűen rendezhető kötelezettségszegések, illetve a Bizottság és a 
tagállamok közötti teljes véleményeltérést eredményező kötelezettségszegések között;

6. tudomásul veszi a Bizottság EU Pilot terén elért sikereit; óva int azonban, hogy noha ez a 
kötelezettségszegési esetek számának csökkenéséhez vezetett, oka lehet a 
kötelezettségszegési ügyek hosszabb időtartamának; attól tart, hogy ennek eredménye a 
belső piaci hiányosságok megoldásának fokozottabb elhúzódása lesz;

7. felhívást intéz a Bizottsághoz annak biztosítása céljából, hogy az uniós jog megsértését a 
kötelezettségszegési eljárások időben történő megindítása kísérje; 

8. megjegyzi, hogy a kötelezettségszegési eljárások átlagos időtartama hosszú, és felhívást 
intéz a Bizottsághoz, hogy hozzon hathatós intézkedéseket az eljárások lerövidítésére; 
felhívást intéz a Bizottsághoz, hogy erről az intézkedésről a Parlamentnek számoljon be;

9. felhívást intéz a Bizottsághoz, hogy vizsgálja meg, milyen új módszerekkel lehetne 
biztosítani a Bíróság ítéleteinek és a tagállami eljárásoknak a határidőre és teljes körben 
történő végrehajtását;

10. felhívást intéz a Bizottsághoz, hogy egészítse ki a belső piaci eredménytáblát a hatályos 
jogszabályok helyes végrehajtásának figyelemmel kísérését szolgáló új, további 
kritériumokkal;

11. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, mely szerint minden év nyarán vagy ahhoz közeli 
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időpontban közzétesznek egy belső piaci eredménytáblát; a tagállami előrehaladás 
folyamatos és rendszeres figyelemmel kísérését az egyik legfontosabb olyan tényezőnek 
tartja, amely ösztönzi a tagállamokat erőfeszítéseik felgyorsítására;

12. felhívást intéz a tagállamokhoz, hogy újítsák meg erőfeszítéseiket célkitűzéseik elérésének 
javítása érdekében; megerősíti, hogy a belső piac meglévő és új jogszabályok jobb és 
időszerűbb átültetése révén történő kiteljesítése a gazdasági válság elleni küzdelem 
eredményes módja;

13. felhívja a Bizottságot, hogy számoljon be a Parlamentnek arról, hogy miként alkalmazza a 
Lisszaboni Szerződés 260. cikkének (3) bekezdését az Európai Bíróságnak azzal a 
lehetőségével kapcsolatban, hogy első fokon azonnali bírságot szabhat ki azokban az 
esetekben, amikor a tagállamokról megállapítást nyer, hogy megszegték az uniós 
jogszabályok átültetésére vonatkozó kötelezettségüket;

14. felhívja a Bizottságot, hogy egészítse ki a belső piaci eredménytáblát az Európai 
Parlamenthez egységes piaci problémákról benyújtott petíciók nyomán tett megállapítások 
értékelésével; hangsúlyozza, hogy a petíciós eljárást megfelelőbben hasznosítani kellene 
az uniós jogalkotási folyamat javítására;

15. megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése az Európai Parlamentnek 
megnövekedett hatáskört biztosított az uniós jogszabályok kialakítására és 
felülvizsgálatára; felhívást intéz annak érdekében, hogy az eredménytábla megállapításai 
jelenjenek meg az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti strukturált 
párbeszédben;

16. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a megfelelési táblázatok nyilvánosságra 
hozataláról, csökkentse a nemzeti jogszabályok tekintetében mind az átültetési, mind a 
megfelelési hiányosságok számára határt szabó számszerű célt 0,5%-ra, továbbá biztosítsa 
a kötelezettségszegési eljárások eredményesebb alkalmazását az eljárás egyes 
szakaszaihoz rendszelt számszerű célértékek révén, mivel – ahogyan azt az egységes piaci 
intézkedéscsomagban a Bizottság is megállapította – ezek szükségesek az egységes piaci 
jogszabályok alapos és átfogó végrehajtásához;

A belső piac megvalósítása a vállalkozások és a polgárok számára

17. felhívást intéz a Bizottsághoz, hogy találjon módot a SOLVIT, a Your Europe tanácsadó 
hálózat, az Enterprise Europe hálózat, az európai fogyasztóvédelmi központok és az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat közötti koordináció fokozására, és a kettős erőfeszítések 
és erőforrás-felhasználás megelőzésére;

18. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a SOLVIT-központok személyzettel való 
megfelelő ellátásáról és arról, hogy a határozatok végrehajtásának biztosítása végett 
továbbra is megvalósuljon a nemzeti közigazgatások minden szintjével a szükséges fokú 
koordináció és a kommunikáció;

19. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre minden tagállamban a Bizottság képviseleti 
irodáin keresztül egy egyablakos élő ügyintézési pontot a polgárok és fogyasztók számára; 
álláspontja szerint a SOLVIT, a Your Europe tanácsadó hálózat, az Enterprise Europe 
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hálózat, az európai fogyasztóvédelmi központok és az Európai Foglalkoztatási Szolgálat 
kapcsolattartó tisztviselőinek a képviseleti irodák keretében történő egyesítése elérné ezt a 
célt, illetőleg jobb koordinációt és kohéziót eredményezne; felhívja a Bizottságot, hogy 
mérlegelje annak megvalósíthatóságát, hogy a SOLVIT konkrét jogalapot kapjon;

20. felhívja a Bizottságot, hogy számoljon be annak megvalósíthatóságáról, hogy az élő 
egyablakos ügyintézéshez az egyes tagállamokban bizottsági személyzetet biztosítsanak; 
megítélése szerint ez megoldás lehetne a SOLVIT által a személyzeti ellátottság terén a 
különböző nemzeti közigazgatásokban feltárt problémákra;

21. felhívja a SOLVIT-ot, a Your Europe tanácsadó hálózatot, az Enterprise Europe hálózatot, 
az európai fogyasztóvédelmi központokat és az Európai Foglalkoztatási Szolgálatot, hogy 
vegyék tudomásul a polgárok és a vállalkozások „Az egységes piac az emberek szemével: 
pillanatfelvétel a polgárok és vállalkozások 20 legfőbb problémájáról” című bizottsági 
szolgálati munkadokumentumban megfogalmazott fő problémáit, és ennek megfelelően 
határozzák meg munkájuk prioritásait;

22. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel a fogyatékkal élő polgárokat és fogyasztókat érintő, 
fő belső piaci akadályokat, és tegyen különleges erőfeszítést ezen akadályok 
felszámolására;

23. további koordinációt ajánl a SOLVIT és az EU Pilot között a megfelelőbb koordináció és 
a bevált gyakorlatok cseréjének megvalósítása érdekében;

24. tudomásul veszi az egységes piaci fórum abban elért sikerét, hogy lehetőséget biztosított a 
vállalkozások és a polgárok számára az egységes piac szabályainak megismerésére; 
üdvözli, hogy az esemény alkalmat biztosít arra, hogy még inkább felhívják a figyelmet az 
egységes piac megfelelő működése előtt álló tényleges akadályokra; ismételten kiemeli 
annak fontosságát, hogy a Bizottság és a tagállamok fellépjenek ezen akadályok 
felszámolása érdekében; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy rendszeres 
egységes piaci fórumok szervezésével továbbra is biztosítsák az érdekelt felek részvételét 
és pozíciójuk erősítését;

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

Bevezetés

Az Európai Unió létrehozása óta a legsúlyosabb gazdasági válságot éli meg. A válság 
magának az európai gazdaságnak az alapjait fenyegeti. A belső piac a rendelkezésre álló 
legjobb eszköz a tagállami gazdaságok növekedésének helyreállítására.

Az egységes piac most a történelmi mérföldkövek korát éli. 2011-ben elfogadták az egységes 
piaci intézkedéscsomagot és megszervezték a krakkói egységes piaci fórumot, amelyen az 
európai intézmények, a tagállamok és a főbb érdekelt felek kinyilvánították 
elkötelezettségüket egy megfelelőbben működő belső piac mellett. 2012 az egységes piac 
huszadik születésnapját fémjelzi. Ezt az alkalmat meg kell ragadni az együttes gondolkodásra 
és az európai belső piac teljes potenciáljának kihasználását hátráltató akadályok leküzdésére. 
A jól és teljes mértékben működő egységes piac végső kedvezményezettjei a polgárok és a 
vállalkozások. Nekünk pedig mint jogalkotóknak az a feladatunk, hogy ezt a nevükben 
megvalósítsuk. 

Több eszközt is kifejlesztettek az egységes piac kiteljesítésének további ösztönzésére és az 
egyes tagállamok e cél eléréséhez teljesített hozzájárulásának mérésére. A belső piaci 
eredménytábla egy ilyen eszköz, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy javítsák a belső 
piaci irányelvek átültetésének minőségét és időszerűségét. Az Európai Bizottság a legutóbbi 
belső piaci eredménytáblán rámutatott, hogy Málta érte el a legjobb eredményt a belső piaci 
irányelvek átültetésében, a lista végén pedig Csehország áll, noha folyamatos előrehaladást 
könyvelhet el.

Az egységes piac polgárok és a vállalkozások számára történő létrehozása nem ér véget a jó 
jogszabályok megalkotásával. Ennek része a megfelelő végrehajtás és a különféle nemzeti 
közigazgatási rendszerek határokon átnyúló szinergiája is. Ilyen végrehajtás hiányában a 
vállalkozások és polgárok nem élvezhetik az egységes piac előnyeit. E tekintetben a Bizottság 
SOLVIT hálózata gyors és eredményes lehetőséget biztosít a polgárok és a vállalkozások 
számára az egységes piaci szabályok helytelen alkalmazásából eredő problémák megoldására. 

Az Európai Bizottság 2012-től egyesíti a belső piaci eredménytáblát a SOLVIT éves 
jelentésével, hogy teljesebb rálátást biztosítson az Európai Unió egységes piac kiteljesítése 
terén elért előrehaladására. Ennek következtében ez a jelentés az előadó mindkét eszközre 
vonatkozó álláspontját tükrözi. 

Az előadó támogatja az Európai Bizottság e téren tett erőfeszítéseit, de nagyobb 
elkötelezettséget is kér az európai jogszabályok végrehajtása terén, továbbá egyértelműbb 
beszámolót a megindított kötelezettségszegési eljárásokról. A belső piaci irányelvek helyes és 
határidőre történő végrehajtásának biztosításához szükséges a nemzeti intézmények és 
közigazgatási szervek nagyobb mérvű elkötelezettsége is.

A belső piac szabályozási keretének építése
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Az előadó a határozottabb, ugyanakkor realisztikus átültetési és végrehajtási célok mellett 
emel szót. A belső piaci eredménytábla legutóbbi eredményei azt mutatják, hogy a tagállamok 
egyre nagyobb mértékben nem teljesítik az átültetést. 

A múltban pozitív trendek is megfigyelhetők voltak, amelyek sajnálatos módon nem 
tükröződnek a belső piaci eredménytábla legutóbbi kiadásában. Ezért a továbbiakban is 
törekedni kell az ambiciózus célok elérésére és túlhaladására: a legalacsonyabb átültetési 
deficitre, a lehető legrövidebb átültetési késedelmekre és a legmagasabb minőségben történő 
átültetésre. Ez megvalósult a múltban és elérhető a jövőben is. Megvalósulásához azonban a 
tagállamok nem sorolhatják hátrább a belső piacot a prioritási listáikon. A nehéz időknek azt 
kell jelezniük a tagállamok számára, hogy tulajdonítsanak nagyobb fontosságot a belső 
piacnak, és a nehézségeket ne használják mentségül az őket a teljes körben működő belső piac 
érdekében terhelő kötelezettségeik megszegéséhez.

Az előadó véleménye szerint a határidőre és jó minőségben történő átültetés előmozdítása 
érdekében a kötelezettségszegési eljárásokkal párhuzamosan a Bizottság rendelkezésére álló 
minden eszközt fel kell használni. Az előadó támogatja e tekintetben a Bizottság 
holisztikusabb megközelítésre irányuló törekvéseit.

A belső piac megvalósítása a vállalkozások és a polgárok számára

A Bizottság jelentős erőket fordított a gyors és hatékony tájékoztató portálok és 
problémamegoldó mechanizmusok kialakítására annak biztosítása érdekében, hogy 
megfelelően felvértezze a polgárokat és vállalkozásokat az egységes piac előnyeinek 
kihasználásához és az olyan akadályok leküzdéséhez, mint az európai uniós jog nem 
megfelelő alkalmazása.

A SOLVIT, a Your Europe tanácsadó hálózat, az Enterprise Europe hálózat, az európai 
fogyasztóvédelmi központok és az Európai Foglalkoztatási Szolgálat az erre szolgáló 
eszközök körébe tartoznak. 

Noha hangsúlyozni kell e mechanizmusok fontosságát, sok közülük egymással párhuzamosan 
létezik, ami az erőfeszítések megduplázásához és elégtelen koordinációhoz vezet. Továbbá a 
polgárok és vállalkozások szemszögéből a különböző és egymást átfedő eszközök sokasága 
megnehezíti az adott problémához megfelelő eszköz kiválasztását. Erre hívja fel a figyelmet 
az is, hogy a SOLVIT-hoz beérkező legtöbb igény annak feladatkörén kívül esőnek minősül. 
Az előadó szorgalmazza, hogy a Bizottság fogyasztói megközelítésben koordinálja mindezen 
kezdeményezéseket: azaz a polgárok számára egy élő, egyablakos ügyintézési ponton 
keresztül.

A tagállamok felé is megfogalmazódik az a kérés, hogy biztosítsák a SOLVIT-központok 
megfelelő működéséhez szükséges erőforrásokat. A személyzet hiánya sok éve fennálló 
probléma. Noha a közelmúltban a tagállami erőfeszítések hozzájárultak a helyzet javításához, 
kiemelkedő fontosságú, hogy a SOLVIT felépítése és személyzettel való ellátottsága 
megfelelő legyen, hogy az ügyek elintézési határideje tartható legyen. Ez fogja biztosítani, 
hogy a polgárok és a vállalkozások eredményesen és megfelelő módon megoldást kapjanak 
problémáikra. 
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A Bizottság hamarosan meg fogja vitatni a SOLVIT lehetséges jogalapjának kérdéskörét. Az 
előadó támogatja azt az elgondolást, hogy a SOLVIT külön jogalapja megfelelő erőforrás-
elosztást biztosíthatna a program számára, és egyszerűsítené feladatainak ellátását. Ez 
kétségtelenül a polgárok és vállalkozások javát szolgálná. 

Az előadó mindazonáltal óva int attól a túlzott formalitációtól, amely egyes tagállamokban a 
SOLVIT jogalapjával együtt járhat. Az előadót foglalkoztatják továbbá az intézkedéssel 
kapcsolatban a szubszidiaritás tekintetében esetlegesen felmerülő problémák, és felhívja a 
Bizottságot, hogy fordítson különleges figyelmet a szubszidiaritás elvének betartására.


