
PR\894133HU.doc PE483.745v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2011/XXXX(INI)

29.2.2012

JELENTÉSTERVEZET
az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével 
kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról
(2011/XXXX(INI))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Regina Bastos



PE483.745v01-00 2/10 PR\894133HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................8



PR\894133HU.doc 3/10 PE483.745v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 
20 legfőbb aggályáról
(2011/XXXX(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 6-i 
állásfoglalására1 és „Az egységes piac: 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 „Az eredmények Európája – a közösségi jog alkalmazása” című bizottsági 
közleményre (COM(2007)0502),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258–260. 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 68. E, 2010.1.14., 7. o.
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– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 7., 10. és 15. cikkére,

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag. Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez. «Együtt egy újfajta növekedésért»” című 
bizottsági közleményre (COM(2011)0206),

– tekintettel az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével 
kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SEC(2011)1003),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével 
kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról szóló dokumentum megerősíti, hogy az egységes 
piaccal kapcsolatos elvárások és a tényleges helyzet között még vannak eltérések;

B. mivel az európai polgárok a bankok által támasztott különböző nehézségekkel, illetve 
bonyolult és diszkriminatív követelményekkel találják szemben magukat a számlanyitás 
kapcsán, így 30 millió európai polgár nem rendelkezik bankszámlával, ami gátolja a 
mobilitást;

C. mivel az európai polgárok 30%-a nem tudja, hogy külföldön jogosult egészségügyi 
ellátásra, valamint az ellátás költségeinek megtérítésére;

D. mivel csak minden harmadik európai polgár tudja, hogy külföldi útjaira magával kell 
vinnie európai egészségbiztosítási kártyáját;

E. mivel azok az európai polgárok, akik másik országban telepednek le, ahova magukkal 
kívánják vinni személygépkocsijukat is, nehézkes, bonyolult eljárásokkal szembesülnek, a 
hazájukban nem is létező dokumentumok bemutatását kérik tőlük, továbbá kiegészítő 
adók megfizetésére kényszerülnek;

F. mivel az Eurobarométer adatai szerint a megkérdezett fogyasztók 29%-ának nehézséget 
okoz a folyószámlákkal kapcsolatos különböző ajánlatok összevetése, és nem képesek 
kiválasztani az igényeiknek legjobban megfelelő számlatípust;

G. mivel a fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatás hiánya, a jogszabályok helytelen 
alkalmazása és a határokon átnyúló vásárlások során felmerülő viták rendezésének 
nehézségei bizalmatlanná teszik a fogyasztókat az online vásárlással szemben, így az EU 
nem rendelkezik a polgárok és a vállalkozások igényeit kielégítő valódi digitális piaccal;

H. mivel az európai fogyasztók 62%-a szeretne energiaszolgáltatót váltani, érthető és 
összehasonlítható tájékoztatás híján azonban választási szabadsága korlátozott;

I. mivel a közbeszerzés terén alkalmazott különböző nemzeti gyakorlatok és az egyes 
tagállamokban támasztott bonyolult adminisztratív követelmények miatt a vállalkozások 
továbbra is nehezen jutnak be más országok közbeszerzési piacára;
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J. mivel különös figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élők szükségleteire, hogy a 
legteljesebb mértékben részesülhessenek az egységes piac előnyeiben;

I. Bevezetés

1. elégedettséggel fogadja, hogy „Az egységes piac létrehozásáról a fogyasztók és az 
állampolgárok számára” című, 2010. május 20-i európai parlamenti állásfoglalás nyomán 
az Európai Bizottság előterjesztette „Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az 
egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról” szóló 
munkadokumentumot;

2.  meggyőződése, hogy a polgárok említett 20 aggályának eloszlatására az Európai 
Bizottság konkrét javaslatokat fog előterjeszteni;

3. elismeri, hogy a képzett munkaerő nagyobb mobilitása hozzájárul Európa 
versenyképességének növekedéséhez, ezért a szakképesítések elismerését szolgáló 
korszerű keretrendszer elfogadására van szükség;

4. felkéri az Európai Bizottságot, hogy erősítse meg a fiatalok mobilitását célzó 
programokat, elősegítve ezzel munkaerőpiacra való belépésüket;

5. kiemeli az internet a tárgyalási hatékonyság növelésében, valamint az új piacok és 
lehetőségek teremtésében betöltött szerepét; 

II. Kormányzás

6. hangsúlyozza, hogy az egységes piac tekintetében meg kell erősíteni a polgárokat, a 
fogyasztókat és a kkv-kat középpontba állító holisztikus megközelítést, hogy azok teljes 
mértékben élvezhessék az egységes piac előnyeit;

7. kijelenti, hogy meg kell erősíteni a Parlament, a Tanács, a Bizottság és a tagállamok 
közötti együttműködést, annak érdekében, hogy a polgárok részt vehessenek a 
legfontosabb projektekben és az EU mindennapi életében;

8. arra buzdítja a tagállamokat, hogy a jogszabályi keret egyszerűsítésével korszerűsítsék 
közigazgatásaikat, és ösztönözzék az e-kormányzáshoz hasonló elektronikus rendszerek 
alkalmazását;

9.  a jó gyakorlatok cseréjére ösztönzi a tagállamokat, hogy ily módon el lehessen érni az 
európai jogszabályok egységes alkalmazását;

10. üdvözli az Európai Bizottság határozatát, amelynek értelmében tökéletesíteni kívánja az 
uniós jog alkalmazásával kapcsolatos esetek kezelését szolgáló adatbázist;1

11. kéri az Európai Bizottságot, hogy fejlessze tovább az „Európa Önökért” portált, és alakítsa 
valódi „egyablakos” digitális kiszolgálóhellyé, amely tájékoztatja a polgárokat és a 

                                               
1 CHAP - panaszok és megkeresések nyilvántartása,
  EU PILOT - a tagállamokkal történő problémamegoldás,
  NIF - a nem bejelentett eseteket nyilvántartó adatbázis.
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vállalkozásokat az egységes piacról;

12. kéri az Európai Bizottságot, hogy a belső piaci információs rendszer bővítésével 
kapcsolatos stratégia keretén belül vegye fontolóra a helyi és regionális önkormányzatok 
bevonásának lehetőségét;

13. hangsúlyozza, hogy a polgároknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai a 
tájékoztatással, a jogszabályok alkalmazásával és azok hiányával összefüggő három 
hiányosságnak tulajdoníthatók; elismeri, hogy az egységes piac működésének 
optimalizálásához e három hiányosságot egyidejűleg kell felszámolni;

14. emlékeztet a kkv-knak az európai gazdaságban betöltött jelentős szerepére, és felkéri az 
Európai Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködésben tökéletesítse a kkv-tesztet, 
hogy csökkentse a kkv-kra nehezedő bürokratikus és adminisztratív terheket;

III. Tájékoztatás és kommunikáció

15. ismételten rámutat, hogy az egységes piaccal kapcsolatos tájékoztatás terén hiányosságok 
vannak, aminek eredményeképpen a polgárok gyakran nem ismerik vagy nem értik 
jogaikat és kötelességeiket, és nem tudják, hogyan juthatnak hozzá a szükséges 
válaszokhoz vagy segítséghez;

16. nyomatékosan kéri az Európai Bizottságot, hogy a rendelkezésre álló összes technológiai 
eszközt felhasználva indítson tájékoztató kampányokat, megismertetve a polgárokkal az 
egységes piac előnyeit, valamint jogaikat, továbbá arra ösztönözve őket, hogy vegyenek 
részt a versenyképes, igazságos és kiegyensúlyozott piac megvalósításában;

17. hangsúlyozza, hogy a tájékoztató kampányokba fontos bevonni a helyi és regionális 
önkormányzatokat és a civil társadalmat, és kiemeli, hogy elsősorban az iskolákban és az 
egyetemeken van szükség tájékoztató kampányokra, hogy az új generációk aktívabb 
európai polgárságot alkossanak majd;

18. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt teremtse meg az európai fogyasztók és 
a vállalkozások szolgálatában álló valódi és egységes digitális piacot;

IV. Jogalkotás/Átültetés

19. elismeri, hogy az Európai Bizottság által indított eljárások számának csökkenése ellenére, 
2010 végén még közel 2100 jogsértési eljárás volt folyamatban;

20. felhívja a tagállamokat, hogy tekintsék prioritásnak az egységes piacra vonatkozó 
jogszabályok pontos és időben történő átültetését és fokozzák a szabályok betartását;

21. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa az egységes piaccal kapcsolatos 
jogszabályok átültetése terén alkalmazott legjobb gyakorlatokat;

22. emlékeztet a szabályozás javítására vonatkozó célkitűzésre, és ösztönzi az Európai 
Bizottságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy fokozzák az intelligens 
szabályozást célzó stratégia javítására irányuló erőfeszítéseiket;
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V. Javaslatok

23. kéri az Európai Bizottságot, hogy két év elteltével vizsgálja felül és aktualizálja „Az 
európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 
legfőbb aggályát”,

24. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal, a regionális és helyi önkormányzatokkal és 
a civil társadalom képviselőivel együtt rendszeresen szervezzen európai tájékoztató 
kampányokat a regionális és a helyi médiában, hogy a polgárokat tájékoztassa az egységes 
piac előnyeiről, jogaikról és feladataikról, valamint arról, hogy problémáik megoldásával 
kapcsolatban hol juthatnak információkhoz és segítséghez;

25. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a meglévő eszközök – mint a SOLVIT, a belső piaci 
eredménytábla – közötti valódi kapcsolatot, ami lehetővé teszi az európai irányelvek 
megfelelő és időben történő átültetésének ellenőrzését;

26. kéri a Bizottságot, hogy mérje fel azokat a területeket, amelyeken a közösségi szabályozás 
egyidejűleg biztosítja az egyszerűsítésre és a tagállamok általi közvetlen alkalmazásra 
irányuló célkitűzést, illetve az egységes piac célkitűzéseit;

27. felszólítja a Bizottságot, hogy 2012 második félévében terjessze elő a „Tizenkét új 
mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – «Együtt egy újfajta 
növekedésért»” című közleményt;

28. felhívja a Bizottságot, hogy alakítsa át a belső piaci információs rendszert (IMI), bővítse 
ki a közigazgatási együttműködés területét és javítsa működését, továbbá gondolja át a 
SOLVIT programot és biztosítson számára új kereteket és megfelelő eszközöket;

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

Az 1992-re teljes egészében megvalósult egységes piac azzal a céllal jött létre, hogy 
szorosabbra fűzze a polgárok és a tagállamok közötti kötelékeket, és egy olyan nyitott, 
határok nélküli térség legyen, amelyben a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke 
szabadon áramolhatnak.
Az egységes piac alapvetően járul hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósulásához, valamint az abban meghatározott fenntartható, intelligens és inkluzív 
növekedés hármas célkitűzésének eléréséhez.

Ennek megfelelően, a több mint 500 millió fogyasztót magában foglaló és több mint 11 billió 
eurós gazdasági tevékenységet produkáló egységes piac élénkítése és hatékonyságának 
növelése alapvetően fontos ahhoz, hogy Európa a növekedés útjára lépjen, javítsa a 
foglalkoztatottságot, és elnyerje a fogyasztók bizalmát.

20 évvel az egységes piac létrejötte után, sajnos még azt tapasztaljuk, hogy az elvárások és a 
valós helyzet között eltérések vannak, vagyis az európai polgárok és vállalkozások 
nehézségekkel szembesülnek az egységes piac nyújtotta jogok gyakorlása során.

Az Európai Bizottság munkadokumentuma

„Az egységes piac létrehozásáról a fogyasztók és az állampolgárok számára” című, 2010. 
május 20-i európai parlamenti állásfoglalás nyomán az Európai Bizottság előterjesztette „Az 
európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 
legfőbb aggályáról” szóló munkadokumentumot.

Ez a dokumentum bemutatja azt a 20 leggyakoribb nehézséget, amelyekkel az Európai Unió 
polgárai és vállalkozásai utazásaik, illetve külföldön való letelepedésük vagy munkájuk során 
találkoznak. Az Európai Bizottság dokumentuma olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a 
szakképesítések, a társadalombiztosítás, az adózási nehézségek, a finanszírozáshoz jutás, az 
online vásárlás, a nyugdíjjogosultság hordozhatósága stb.
A dokumentum áttekintést nyújt az egységes piac mindennapjai során felmerülő 
nehézségekről. A dokumentum az Európai Bizottságtól és a segítségnyújtó szolgálatoktól 
(SOLVIT hálózat, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, az „enterprise europe network”, 
az európai fogyasztói központok, a „Europe Direct” információs szolgáltatás, az EURES –
európai foglalkoztatási szolgálat) érkezett bejelentések elemzésére, az Eurobarométer két 
legutóbbi vizsgálatának és a sajátos célcsoportokra irányuló vizsgálatoknak az eredményeire 
támaszkodik.

Az egységes piaccal kapcsolatos elvárások és a valós helyzet nincsenek összhangban, ami az 
alábbi egymással összefüggő hiányosságokból adódik:

– a tájékoztatás terén tapasztalható hiányosság – az emberek gyakran nem ismerik vagy nem 
értik eléggé jogaikat, és nem tudják, hogy hol juthatnak információhoz vagy segítséghez;

– az alkalmazás területén tapasztalható hiányosság – számos területen szakadék tátong az 
uniós jogi keret és a jogszabályok gyakorlati alkalmazásának módja között;

– joghézag – bizonyos területeken az EU jogi kerete nem felel meg a polgárok és a 
vállalkozások elvárásainak.
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Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli, hogy az Európai Bizottság előterjesztette „Az európai polgároknak és 
vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról” szóló 
munkadokumentumot.

 Az Európát 2008 óta sújtó gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság jelentős hatással van az 
egységes piacra, amiről a polgárok így kedvezőtlen képet alkotnak; az európai intézmények és 
a tagállamok ugyanakkor tudatában vannak, hogy az egységes piacban rejlő lehetőségeket 
nem aknázzák ki maradéktalanul. 

Az Európai Bizottság azóta törekszik arra, hogy1 az egységes piac fellendítésére és a polgárok 
egységes piacba vetett bizalmának megerősítésére irányuló intézkedéseket hozzon2. Tehát 
számos olyan területen, ahol felismerték a problémákat már megkezdődött a munka, például 
javaslatok születtek a szakképesítések elismerésére szolgáló rendszer korszerűsítésére és a 
közbeszerzési lehetőségekhez való hozzáférés megkönnyítésére.
Tekintettel erre, az előadó úgy véli, hogy e jelentésnek nem kell célul kitűznie, hogy mind a 
20 aggályra megoldást találjon, inkább irányt kell mutatnia és ajánlásokat kell tennie az 
Európai Bizottságnak és a tagállamoknak az Európai Bizottság dokumentumában 
meghatározott hiányosságok kiküszöbölésére, hozzájárulva ezzel az egységes piac 
fellendítéséhez.

Másfelől, az előadó úgy véli, hogy a három feltárt hiányosságot egyidejűleg kell megoldani, 
és azok megoldása elsősorban a tagállamok eltökélt politikai szándékán múlik.

Rámutat továbbá, hogy létre kell hozni a megfelelően működő valódi egységes digitális 
piacot, amely biztonságot nyújt a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak, továbbá a polgárok, a 
fogyasztók és a vállalkozások bizalmának visszaszerzésével új lendületet ad az európai 
projektnek.

Egy olyan időszakban, amikor a polgárok némi bizalmatlansággal tekintenek Európára, meg 
kell erősíteni a Parlament, a Tanács, a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködést, 
hogy a polgárok minél jobban megismerhessék legfontosabb projektjeinket és az Európai 
Unióban folytatott mindennapi tevékenységeinket. 

Tehát együtt és jobban kell kormányozni. 
Ennek megfelelően az előadó úgy döntött, hogy külön fejezetet szentel a kormányzásnak, 
amelyben kiáll a kormányzás holisztikus megközelítése mellett: ez lehetővé teszi az egységes 
piaccal kapcsolatos jogszabályok pontos és időben történő átültetését, illetve a polgárok 
tájékoztatását jogaikról, a közigazgatási eljárások egyszerűsítésével elősegíti a polgárok 
jogainak gyakorlását, és az együttműködés javításának céljából szorosabbra fűzi a különböző 
tagállamok illetékes hatóságai közötti kapcsolatokat. 
Az akadályok felszámolása és az egységes piac fellendítése alapvető fontosságú az Európát 
jelenleg sújtó gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság idején, és hozzájárul az innovációhoz, 
a növekedéshez, a versenyképesség fokozásához, a munkahelyteremtéshez, valamint az 
                                               
1 A Bizottság „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé. A magas szinten versenyképes szociális 
piacgazdaságért. 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében” című 
közleménye (COM(2010)0608).
2 A Bizottság közleménye: „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – «Együtt egy újfajta növekedésért»” COM(2011) 0206.
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európaiak egységes piacba vetett bizalmának erősítéséhez.
Új lendületet kell tehát adni az egységes piacnak, amelynek középpontjába az európai 
polgárokat és fogyasztókat kell állítani, hogy ily módon maradéktalanul élvezhessék az e piac 
nyújtotta előnyöket, hozzájárulva ezzel az Európai Unió területi, gazdasági és társadalmi 
kohéziójához.
Ma az európai polgárok számára ismét a haladás és a szolidaritás közös projektjét kell 
biztosítani.


