
PR\914440HU.doc PE496.644v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2012/2144(INI)

21.3.2013

JELENTÉSTERVEZET
a szolgáltatások belsõ piacáról: jelenlegi helyzet és következõ lépések
(2012/2144(INI))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Anna Maria Corazza Bildt



PE496.644v01-00 2/12 PR\914440HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

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

INDOKOLÁS ........................................................................................................................9



PR\914440HU.doc 3/12 PE496.644v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szolgáltatások belsõ piacáról: jelenlegi helyzet és következõ lépések

(2012/2144(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9., 49. és 56. cikkére,

– tekintettel „A szolgáltatási irányelv végrehajtása – Partnerség a szolgáltatások új 
növekedéséért 2012–2015” címû bizottsági közleményre (COM(2012)0261) és az azt 
kísérõ bizottsági személyzeti munkadokumentumokra,

– tekintettel „A szolgáltatási irányelv gazdasági hatásai: a végrehajtást követõ elsõ 
értékelés” címû bizottsági tanulmányra (Economic Papers, 456. szám),

– tekintettel az „Úton a szolgáltatások jobban mûködõ egységes piaca felé – a szolgáltatási 
irányelv kölcsönös értékelési folyamatának eredményeire építve” címû bizottsági 
közleményre (COM(2011)0020) és az azt kísérõ, a szolgáltatási irányelv kölcsönös 
értékelési folyamatáról szóló bizottsági személyzeti munkadokumentumra 
(SEC(2011)0102),

– tekintettel „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta 
növekedésért” címû bizottsági közleményre (COM(2012)0573),

– tekintettel „Az egységes piac jobb irányítása” címû bizottsági közleményre 
(COM(2012)0259),

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez” címû bizottsági közleményre (COM(2011)0206),

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” címû bizottsági közleményre 
(COM(2010)0608),

– tekintettel az európai szakpolitikák növekedéshez és foglalkoztatáshoz való 
hozzájárulásáról szóló, 2013. március 14–15-i európai tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumról szóló, 2012. június 28–29-i 
európai tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a szolgáltatások jobban mûködõ egységes piacáról, illetve a szolgáltatási 
irányelv kölcsönös értékelési folyamatáról szóló, 2011. március 10-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a 2013. február 7-i állásfoglalására az egységes piac irányításáról szóló, a 
Bizottsághoz intézett ajánlásokkal2, 

– tekintettel az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac mûködésével 
kapcsolatos 20 legfõbb aggályáról szóló, 2012. október 25-i állásfoglalására3,

– tekintettel a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamatáról szóló, 2011. október 
25-i állásfoglalására4,

– tekintettel az egységes piacon belüli irányításról és partnerségrõl szóló, 2011. április 6-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piacról szóló, 2011. július 5-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról szóló, 2011. 
február 15-i állásfoglalására7,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belsõ Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel egységes piacunk jelenti a válságból kivezetõ utat;

B. mivel a szolgáltatási ágazat az Unió GDP-jének és teljes foglalkoztatottságának több mint 
65%-át adja és gazdaságunk egyik pillére; mivel a szolgáltatási irányelv hatálya alá 
tartozó szolgáltatások az Unió GDP-jének 45%-át teszik ki;

C. mivel az európai iparnak a versenyképesebb szolgáltatási piacra van szüksége;

D. mivel a szolgáltatási irányelv kézzelfogható elõnyökkel járt a 2006. évi elfogadása óta, 
megkönnyítve a piaci hozzáférést a vállalkozások és fogyasztók számára egyaránt;

E. mivel az irányelv eltérõ értelmezése és elégtelen végrehajtása továbbra is akadályozza a 
szolgáltatások határokon átnyúló szabad mozgását;

F. mivel a szolgáltatási irányelvhez kapcsolódó fárasztó munka nem késztethet bennünket 
arra, hogy csökkentsük az irányelvben rejlõ lehetõségek teljes körû kibontakoztatására 

                                               
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0054
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0395
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0456
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0144
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0307
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0051
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irányuló erõfeszítéseinket;

G. mivel elérkezett a cselekvés ideje, lévén a növekvõ munkanélküliség mellett a 
szolgáltatási ágazat most még inkább a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás 
forrását jelenti, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni;

A szolgáltatásokban rejlõ kiaknázatlan növekedési és foglalkoztatási potenciál 

1. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatásnyújtás terén Unió-szerte tapasztalható bürokrácia, 
megkülönböztetõ gyakorlatok és korlátozások munkahelyektõl fosztják meg a polgárokat;

2. hangsúlyozza, hogy az Unió 5–10 éven belül a GDP 2,6%-ának megfelelõ nyereséget 
érhetne el, ha a tagállamok készen állnának a szolgáltatási irányelv megfelelõ és teljes 
körû végrehajtására, valamint a szükségtelen korlátozások eltörlésére;

3. hangsúlyozza, hogy a meglévõ szabályok hatékony érvényesítése bölcs és gyors módja 
annak, hogy közkiadások nélkül teremtsenek növekedést;nyomatékosítja annak égetõ 
szükségét, hogy az irányelvet a gyakorlatba is átültessék;

4. üdvözli a szolgáltatások új formáit, így például a digitális és mobilszolgáltatásokat, 
valamint a vegyes termék- és szolgáltatáscsomagokat; hangsúlyozza, hogy az irányelvet 
az innováció ösztönzése érdekében úgy kell értelmezni, hogy az a lehetõ legátfogóbb 
legyen, és kiállja az idõ próbáját; 

5. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatási irányelv nem kikényszeríti a liberalizációt, hanem 
kikövezi az utat a vállalkozások és a fogyasztók elõtt egyaránt, hogy felismerhessék az 
egységes piacunkban rejlõ valamennyi lehetõséget; 

A szabad mozgás akadályai, határai és terhei

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok gyakran hivatkoznak a közérdeken alapuló 
kényszerítõ indokra (a szolgáltatási irányelv 15. cikke) annak érdekében, hogy hazai 
piacukat megóvják és elõnyhöz juttassák; kiemeli, hogy a jogi formára és a 
részvényesekre vonatkozó nehézkes követelmények, a területi korlátozások, a gazdasági 
szükségszerûségi vizsgálatok és a rögzített tarifák indokolatlan akadályokat gördítenek a 
más tagállamokban való letelepedés elé;

7. arra kéri a tagállamokat, hogy hatékonyan és teljes körûen alkalmazzák a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó záradékot (a szolgáltatási irányelv 16. cikke), 
és töröljék el a kettõs szabályozói terheket;

8. aggasztónak találja a fogyasztók által bejelentett megkülönböztetés eseteinek egyre 
növekvõ számát; arra kéri a tagállamokat, hogy érvényesítsék megfelelõen a szolgáltatási 
irányelv 20. cikkének (2) bekezdését, és felszólítja a vállalkozásokat, hogy tartózkodjanak 
az állampolgárságon vagy lakóhelyen alapuló, indokolatlan megkülönböztetõ 
gyakorlatoktól;

A szolgáltatások belsõ piacának intelligens irányítása 

9. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatási irányelv teljes körû végrehajtása ágazatspecifikus 
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szabályok bevonását követeli meg, ami külön engedélyezést tehet szükségessé, halmozott 
költségeket teremtve különösen a kkv-k számára; felszólítja a tagállamokat, hogy a 
szolgáltatások belsõ piacára vonatkozóan alkalmazzanak integrált megközelítést annak 
érdekében, hogy a fogyasztók és vállalkozások számára garantálják a jogbiztonságot;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a szolgáltatási irányelv szerinti szakmai 
értékelés, illetve a szakmai képesítések elismerésérõl szóló irányelv szerinti kölcsönös 
értékelés egységes jellegérõl, valamint hogy tárja fel mindazon területeket, ahol a 
tagállamok aránytalan mértékben gátolják az egyes szakmákhoz való hozzáférést; arra 
kéri a tagállamokat, hogy számolják fel az ilyen indokolatlan követelményeket; 

11. felkéri a tagállamokat a kölcsönös elismerés nagyobb fokú alkalmazására a szolgáltatások 
szabad mozgásának elõsegítése érdekében, amennyiben valahol még nem állnak 
rendelkezésre harmonizált szabályok; 

12. megjegyzi, hogy a nemzeti elõírások sokfélesége széttagoltságot eredményez; a határokon 
átnyúló összehasonlíthatóság javítása érdekében önkéntes európai szolgáltatási 
szabványok kidolgozását sürgeti;

13. egyúttal hangsúlyozza, hogy a szolgáltatók elégtelen határokon átnyúló biztosítási 
fedezete jelentõsen gátolja a szabad mozgást; arra kéri az érdekelt feleket, hogy párbeszéd 
útján keressenek megoldásokat;

14. a követelmények határokon átnyúló helyzetekben való teljesítésének ellenõrzése 
érdekében az IMI-rendszer szélesebb körû alkalmazását szorgalmazza a tagállamok 
körében, valamint ösztönzi a SOLVIT alkalmazását, hogy segítséget nyújtsanak a 
vállalkozások és fogyasztók számára az egymásnak ellentmondó szabályok és a 
megfelelés elmulasztása esetén;

15. arra kéri a tagállamokat, hogy térjenek át a második generációs egyablakos ügyintézési 
pontokra, amelyek maradéktalanul mûködõ, többnyelvû és felhasználóbarát e-kormányzati 
portálok; hangsúlyozza a szolgáltatói megközelítés alkalmazásának fontosságát az üzleti 
ciklus egésze tekintetében;úgy véli, hogy az elektronikus eljárások elõsegítik az 
egyszerûsítést, csökkentik a megfelelési költségeket és javítják a jogbiztonságot; 
felszólítja a tagállamokat, hogy teljes körûen biztosítsák az egyablakos ügyintézési 
pontjaik közötti kölcsönös átjárhatóságot, és azokat a határokon túl is tegyék ismertté; 
felkéri a Bizottságot, hogy határozzon meg egyértelmû teljesítményértékelési 
kritériumokat az egyablakos ügyintézési pontokra vonatkozóan, és az elért haladásról 
rendszeresen számoljon be a Parlamentnek;

Hatékonyabb érvényesítés a gazdasági hatások maximalizálása érdekében

16. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási irányelv kézzelfogható eredményekkel járt a 
foglalkoztatás és a növekedés szempontjából ott, ahol azt megfelelõen végrehajtották; 
ezért támogatja a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, az innovatív megoldások 
illetékes hatóságok közötti cseréjét is ideértve a határ menti térségekben;

17. rámutat arra, hogy a megfelelõ végrehajtás elmulasztása határokon átnyúló hatást vált ki, 
és azért az állampolgárok Unió-szerte megfizetik az árat; hangsúlyozza, hogy minden 
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tagállam felelõsséggel tartozik egymás és az Unió iránt az irányelv hatékony végrehajtása 
tekintetében, a tagállamokat pedig azonos feltételek mellett kell szembesíteni saját 
kötelezettségeikkel;

18. hangsúlyozza, hogy az illetékes regionális és helyi hatóságoknak szintén fel kell 
vállalniuk az irányelv szigorú értelmezésén túlmutató, teljes körû és minõségi 
végrehajtásban vállalt közös feladatukat, szem elõtt tartva a gazdasági tevékenység 
ösztönzésének általános célját; 

19. kiemeli, hogy a közérdeken alapuló kényszerítõ indokra túlságosan gyakran hivatkoznak 
olyan formában, ami ártalmas a szolgáltatások belsõ piacára nézve; sajnálatának ad hangot 
amiatt, hogy az arányosság vizsgálatát ritkán végzik el; felkéri a Bizottságot, hogy 
tisztázza az arányosság fogalmát, és tegyen közzé gyakorlati útmutatót a tagállamok 
számára annak alkalmazásáról;

20. határozottan támogatja a Bizottság zéró toleranciára vonatkozó politikáját; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy minden rendelkezésére álló eszközt foganatosítson a meglévõ szabályok 
teljes körû érvényesítésének biztosítása érdekében, a tagállamokkal folytatott párbeszéd 
kíséretében; gyorsított jogsértési eljárások alkalmazását szorgalmazza az irányelv 
megsértésének megállapítása esetén; 

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság megerõsítése

21. felkéri a Bizottságot, hogy a szakértõi értékelések eredményei alapján készítse el a 
legnagyobb terhet jelentõ korlátozások jegyzékét, tegyen javaslatot célzott reformokra, 
valamint folyamatosan tájékoztassa a Tanácsot és a Parlamentet;

22. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy az éves növekedési jelentésekben és az egységes piaci 
integráció helyzetérõl szóló jelentésekben fordítson különös figyelmet a szolgáltatási 
ágazatra, és az országspecifikus ajánlásokba is foglalja bele a szolgáltatásokat;

23. felszólítja a nemzeti parlamenteket, hogy aktívan mûködjenek közre az irányelv 
végrehajtásának támogatásában, és valamennyi szinten éljenek a nemzeti hatóságokkal 
szembeni ellenõrzési hatáskörükkel;

24. sürgeti az érdekelt felek, az üzleti közösség és a szociális partnerek egyéni 
szerepvállalását abban, hogy a kormányzatokon számon kérik az európai szolgáltatási 
ágazat fellendítésének és a kiegyensúlyozott foglalkoztatás megteremtésének feladatát; 

25. felkéri a Tanácsot és az elnökséget, hogy a szolgáltatások belsõ piacának ügyét 
rendszeresen szerepeltesse a Versenyképességi Tanács üléseinek napirendjén; javasolja a 
Bizottság megfelelõségi jelentéseinek ismételt bevezetését a piaci hozzáférés 
megkönnyítése terén elért haladás mérésére szolgáló eszközként;

26. arra kéri az Európai Tanács tagjait, hogy teljes mértékben vállaljanak politikai felelõsséget 
a szolgáltatások jól mûködõ belsõ piacáért; felkéri Van Rompuy elnököt, hogy e témakört 
tartsa az Európai Tanács napirendjén mindaddig, amíg az szükségesnek bizonyul, egy 
közösen elfogadott menetrend kíséretében, a fennmaradó akadályok felszámolása 
tekintetében a tagállamok számára megállapított egyedi referenciaértékeket és egy 
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ütemtervet is ideértve; 

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

A szolgáltatások belsõ piaca nem arról szól, hogy feltaláljuk a spanyolviaszt, hanem sokkal 
inkább arról, hogy beindítsuk a fogaskerekeket. Ezenfelül arról szól, hogy az elégtelen 
végrehajtástól elmozduljunk a teljes körû érvényesítés irányába. Ezen állásfoglalás célja 
szembesíteni a tagállamokat arra irányuló kötelezettségükkel, hogy a teljesség igényével és 
helyesen alkalmazzák a szolgáltatási irányelv betûjét és szellemét. Az elõadó a szolgáltatások 
új formáira is kiterjedõ, átfogó értelmezésre tesz javaslatot, anélkül, hogy az irányelv 
átdolgozását szorgalmazná. A gazdasági válság csak még sürgetõbbé tette a fellépést annak 
érdekében, hogy teljes mértékben kibontakoztassuk mindazon lehetõségeket, amelyek a 
növekedés és a foglalkoztatás tekintetében a szolgáltatási ágazatban rejlenek. 
Következésképpen nem engedhetjük meg magunknak, hogy e kérdés lekerüljön a politikai 
napirendrõl.

A szolgáltatásokban rejlõ kiaknázatlan növekedési és foglalkoztatási potenciál 

A szolgáltatási ágazat az Unió GDP-jének több mint 65%-át adja, és az európai gazdaság 
dinamikus, modern és jövõorientált szegmensét alkotja. Az innováció hatására egyre újabb, 
sokszínû szolgáltatásnyújtási formák jelennek meg. A digitális és mobilszolgáltatások 
fokozatosan átalakítják a gazdaság mûködését. A termékeket és szolgáltatásokat egyre 
gyakrabban közösen, csomagok formájában értékesítik. Emellett egyre növekvõ 
„szolgálatosodásnak”, valamint a szolgáltatások és a gyártás egyre szorosabb 
összekapcsolódásának (pl. értékesítés utáni szolgáltatások, IKT-szolgáltatások stb.) lehetünk 
tanúi. Mindezen okokból elmondható, hogy a szolgáltatások belsõ piacának jobb mûködése 
lényeges tényezõ egy összességében versenyképesebb európai gazdaság kialakításában. 

A szolgáltatási irányelv 2006 óta fontos hajtóereje az európai szolgáltatási ágazat strukturális 
reformjának. A Bizottság szerint mindazon tagállamok, amelyek reformokat hajtottak végre 
szolgáltatási piacuk megnyitása érdekében, komoly elõnyökre tettek szert. Ennek ellenére 
három évvel az átültetés határidejét követõen az irányelvet továbbra sem alkalmazzák teljes 
körûen és megfelelõen valamennyi tagállamban. Bõséges bizonyíték tanúskodik arról, hogy a 
körülményes bürokrácia és a sokféle akadály hátráltatja a növekedést, a polgárokat pedig 
munkahelyektõl fosztja meg, miközben a megkülönböztetõ gyakorlatok gyengítik a 
fogyasztók egységes piacba vetett bizalmát.

A szolgáltatási irányelv vonatkozásában az erõfeszítések egyfajta lanyhulása is tapasztalható 
politikai és igazgatási szinten, mivel az egyelõre nem váltotta be a hozzá fûzött hatalmas 
reményeket. Nem a szolgáltatási irányelvben rejlõ lehetõségeket becsülték túl, hanem sokkal 
inkább arról van szó, hogy egyes tagállamok esetében túlságosan gyengének bizonyult a 
szükséges reformok végrehajtására irányuló politikai akarat. Az egyre növekvõ 
munkanélküliség fényében különösen fontos, hogy törekvésünk ne veszítsen lendületébõl. 
Egy olyan idõszakban, amikor igényként jelentkezik a megszorítások növekedési politikákkal 
történõ kiegészítése, a válságból kivezetõ utat azonban nem tudjuk az adófizetõk pénzébõl 
fedezni, a szolgáltatások belsõ piaca azon kevés területek közé sorolható, ahol az 
államadósság növekedése nélkül is növekedés valósítható meg. A szolgáltatási irányelv 
gazdasági hatásairól szóló bizottsági tanulmány világosan megmutatta, hogy ha a tagállamok 
bátrabb megközelítést követnének az irányelv végrehajtása terén, a teljes gazdasági nyereség 
az eddigi hozadék több mint háromszorosa lehetne, azaz a GDP mintegy 2,6%-a.
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A szabad mozgás akadályai, határai és terhei

A vállalkozások a követelmények széles körével szembesülnek, amelyek – egyenként 
vizsgálva – ártalmatlannak tûnnek ugyan, együttesen azonban komoly terhet rónak a 
szolgáltatókra, különösen a kkv-kra. Az irányelv 15. és 16. cikke lehetõséget biztosít a 
tagállamoknak annak eldöntésére, hogy bizonyos nemzeti követelmények fenntarthatók-e 
szükségszerûségi és arányossági vizsgálatok alapján. Sajnálatos módon egyes tagállamok 
esetében túlontúl gyakran elõfordul, hogy túlságosan tágan értelmezik azzal kapcsolatos 
mérlegelési jogkörüket, hogy saját piacukat és szakmáikat megvédjék és elõnyhöz juttassák. 
Ehelyett arra van szükség, hogy a tagállamok kiemelten és felelõsen foglalkozzanak a „szürke 
területek” kérdésével. 

A jogi formára és a részvényesekre vonatkozó nehézkes követelmények, a területi 
korlátozások és a gazdasági szükségszerûségi vizsgálatok különösen gátolják a másik 
tagállamban való letelepedést, akadályozzák a szolgáltatásnyújtást, bizonyos érdekelt feleket 
pedig kirekesztenek a piacról. Példának okáért az építészek arra kényszerülhetnek, hogy üzleti 
modellt váltsanak annak érdekében, hogy egy másik tagállamban leányvállalatot 
alapíthassanak. Az is elõfordulhat, hogy a kiskereskedõknek meg kell indokolniuk boltjuk
hozzáadott értékét egy olyan bizottság elõtt, amelyet saját versenytársaik alkotnak. 

Az irányelv 20. cikkének (2) bekezdése értelmében a vállalkozásoknak tartózkodniuk kell a 
fogyasztók állampolgárság vagy lakóhely alapján történõ megkülönböztetésétõl. Ennek 
ellenére azonban – fõként az interneten – a fogyasztókat gyakran akadályozzák abban, hogy 
egy másik tagállamból vásároljanak, illetve azonos szolgáltatásokat, így például autóbérlést 
vagy tengeri körutazásra szóló csomagokat magasabb áron kínálnak számukra. Miközben 
fenn kell tartani a szerzõdési szabadságot, a kkv-k pedig nem kötelezhetõk veszteséges 
értékesítésre, foglalkozni kell azon megkülönböztetõ gyakorlatokkal, amelyek csökkentik a 
fogyasztók választási lehetõségeit, és növelik az árakat. Ebben az összefüggésben az elõadó 
üdvözli a Bizottság azon jelentéssel kapcsolatban végzett munkáját, amely a 
megkülönböztetés tilalmára vonatkozóan célzott útmutatással szolgál.

A szolgáltatások belsõ piacának intelligens irányítása

Ezen állásfoglalás hatálya a szolgáltatási irányelv 1. cikkével összhangban a 
munkahelyteremtésre összpontosít: „Ez az irányelv nem érinti a munkajogot, azaz a 
foglalkoztatási feltételekre, a munkafeltételekre, köztük a munkaegészségügyi és 
munkabiztonsági feltételekre, valamint a munkaadók és a munkavállalók közötti 
kapcsolatokra vonatkozó […] jogszabályi vagy szerzõdéses elõírásokat.” A szolgáltatási 
ágazat szociális dimenziója természetesen rendkívül fontos, arról azonban külön jogszabályok 
rendelkeznek, így például a munkavállalók kiküldetésérõl szóló irányelv és a nemzeti 
munkaügyi jogszabályok. 

Ezért a politikai akarat nemzeti, regionális és helyi szintû mozgósítását kell a középpontba 
állítani annak érdekében, hogy felszámoljuk a szabad mozgás rettenetes akadályait, illetve 
felvállaljuk a vállalatok és a hagyományos érdekek ügyét. A munkahelyteremtés számos 
akadálya a szolgáltatási irányelv és más uniós vagy nemzeti szabályok gyenge 
kölcsönhatásából fakad. Ezért itt az idõ, hogy a végrehajtás tekintetében egy integrált és 
idõtálló megközelítést alkalmazzunk. 
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A Bizottság az üzleti szolgáltatások, az építõipar és az idegenforgalom terén végzett 
teljesítményellenõrzések révén már megtette az elsõ lépést. Most arra van szükség, hogy 
további lépéseket tegyünk ebbe az irányba. Különösen fontos, hogy a szakmai képesítések 
elismerésérõl szóló irányelvvel fennálló kölcsönhatás kiemelt szerepet kapjon, a 
tagállamoknak pedig fel kell számolniuk mindazon indokolatlan követelményeket, amelyek 
gátolják az egyes szakmákhoz való hozzáférést. Ezenfelül a szolgáltatóknak jelenleg vagy két 
biztosítást kell fizetniük, vagy kénytelenek tevékenységüket egyetlen országra korlátozni. Az 
elõadó ezért üdvözli, hogy a Bizottság a biztosítási ágazattal is párbeszédet folytat, hogy 
kézzelfogható megoldásokat találjanak.

Fontos lenne, hogy a tagállamok összességében tartózkodjanak a „toldozástól”, azaz további 
követelmények megállapításától, amelyek költségeket generálnak. A széttagoltságért 
túlságosan gyakran az Uniót hibáztatják, miközben az eredményes átültetés és értelmezés 
felelõssége a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, valamint a közigazgatási 
intézményeket terheli. Ezért míg a piaci széttagoltság csökkentése érdekében folytatni kell a 
szabályok harmonizálására és a közös szabványok kidolgozására irányuló munkát, a 
tagállamoknak egyúttal teljes mértékben élniük kell a kölcsönös elismerés lehetõségeivel. 

A bürokrácia csökkentése, a jogbiztonság javítása és a szabályok Unió-szerte történõ 
egységes alkalmazásának elõsegítése érdekében hatékonyabban és gyakrabban kell olyan 
eszközöket használni, mint például a belsõ piaci információs rendszer (IMI) és a SOLVIT. 
Ezenfelül az egyablakos ügyintézési pontok is olyan kézzelfogható eszközt jelentenek, 
amellyel a szolgáltatók és a kedvezményezettek egyaránt élhetnek. A második generációs 
egyablakos ügyintézési pontok alkalmazására áttért tagállamokban végrehajtott reformok 
arról tanúskodnak, hogy az elektronikus eljárások végeredményben csökkentik a megfelelési 
költségeket és megkönnyítik a piaci hozzáférést. Az érdekelt felek körében végzett 
tájékoztatás és figyelemfelkeltés elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyablakos ügyintézési 
pontok hatékony e-kormányzati portálként mûködhessenek. Fokozott erõfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy azok egyszerûek és hozzáférhetõek legyenek, illetve a más 
tagállamok nyelvén történõ alkalmazásra is nyitottá váljanak. A Bizottságnak értékelnie kell a 
tagállamok által elért haladást, mégpedig az egyablakos ügyintézési pontok chartájában 
foglalt világos teljesítményértékelési kritériumok alapján.

Hatékonyabb érvényesítés a gazdasági hatások maximalizálása érdekében

Nem szabad alábecsülnünk a szolgáltatások piaca európai integrációjának politikai 
jelentõségét, fõként napjainkban, amikor lényeges kérdés az Unió egysége, az euróövezeten 
belüli, illetve azon kívüli országok kohéziójának elõmozdítása, valamint az Unión belüli 
uniók kialakulásának elkerülése. A szolgáltatások közös piacának kialakítása valamennyi 
tagállam közös felelõssége. Az elõadó tisztában van a tagállamok eltérõ helyzetével, a 
piacnyitás során tapasztalt nehézségekkel és az elért haladás elismerésének fontosságával. A 
kettõs mércék és a kivételek azonban semmilyen körülmények között nem engedhetõk meg. A 
belsõ piac gyakorlati lépések nélküli elvi szorgalmazása aláásná az európai polgárok uniós 
reformprogramba vetett bizalmát. 

Ebben az összefüggésben az elõadó üdvözli a Bizottság kiváló, „Partnerség a szolgáltatások új 
növekedéséért” címû közleményét, és támogatja a zéró tolerancia elvének alkalmazását a 
szolgáltatási irányelv megsértésének egyértelmû eseteiben. A Bizottság már 12 tagállammal 
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szemben indított elõzetes jogsértési eljárásokat. Az elõadó egyúttal támogatja a tagállamokkal 
a gazdasági hatások és Európa globális versenyképességének maximalizálása érdekében 
folytatott konstruktív, pragmatikus és eredményorientált párbeszédet. 

Mostantól kezdve a közös erõfeszítéseknek arra kell összpontosítaniuk, hogy egy valóban 
egységes piac keretében több lehetõséget teremtsenek a vállalkozások számára, illetve több
foglalkoztatási és választási lehetõséget teremtsenek a fogyasztók számára. Ezért a 
tagállamoknak szemléletváltásra van szükségük, és meg kell vizsgálniuk, mit tehetnek még a 
szabályok oly módon történõ érvényesítése érdekében, hogy az a digitális gazdaságot is 
magában foglalja, illetve hozzájáruljon a növekedéshez, ahelyett, hogy csak arra figyelnek, 
amit az irányelv szigorú értelmezése megkövetel. 

A folyamatos szakmai értékelés már önmagában is nagyszerû fórumot biztosít a bevált 
gyakorlatok cseréjéhez. A tagállamok tanulhatnak azon országoktól, amelyek a szolgáltatási 
ágazatban sikeres reformokat hajtottak végre, és ennek alapján felülvizsgálhatják saját 
szabályozási keretüket. Elérkezett az idõ különösen arra is, hogy megkérdõjelezzük számos 
olyan követelmény arányosságát, amelyeket a tagállamok saját döntésükbõl továbbra is 
fenntartanak. A Bizottságnak fel kellene hívnia a figyelmet a közérdek védelmével való 
túlzott mértékû visszaélésre, és közzé kellene tennie egy jelentést, amelyben útmutatással 
szolgál a tagállamok számára az arányossági vizsgálatra és a szürke területekre vonatkozóan. 
Ez a korlátozó jellegû gyakorlatok negatív következményeit illetõen remélhetõleg –
különösen helyi szinten – elõsegíti a tájékozódást és a figyelemfelkeltést.

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság megerõsítése

A szolgáltatási irányelv teljes körû, egységes és nagyra törõ végrehajtásának legfõbb 
felelõssége magukat a tagállamokat terheli. Az európai polgároknak jogukban áll értesülni 
arról, hogy mekkora árat fizetnek az elégtelen végrehajtásért. Ezen állásfoglalás ezért 
nagyobb fokú átláthatóságot és elszámoltathatóságot szorgalmaz.

A nemzeti parlamentekre fontos szerep hárul, ellenõrzési jogkörüket pedig felhasználhatják a 
kormányzatok felelõsségre vonására. Az üzleti közösségnek és a szociális partnereknek 
szintén fel kellene vállalniuk a kormányzatokra történõ nyomásgyakorlás közös felelõsségét. 

Az elõadó támogatja a Bizottság arra irányuló erõfeszítéseit, hogy bátran szembesítse a 
tagállamokat a rájuk háruló feladatokkal. Különösen fontos, hogy a Parlament számára 
nyilvánosan is elérhetõvé tegyék a szolgáltatásokra vonatkozó szakmai értékelések 
eredményeit, valamint a megfelelõségi jelentéseket és az országspecifikus ajánlásokat. A 
szolgáltatások belsõ piacának kialakításához fûzõdõ problémákkal kapcsolatos 
figyelemfelkeltés és nyilvános vita lehetõvé teszi a polgárok számára a közremûködést és az 
illetékes hatóságok felelõsségre vonását.

Ami pedig a legfontosabb: az Európai Tanács és a Versenyképességi Tanács tagjait meg kell 
bízni azzal a feladattal, hogy a szolgáltatások belsõ piacának ügyét rendszeresen politikai 
napirenden tartsák, a szabad mozgás elõtt álló akadályok felszámolására vonatkozó világos 
ütemtervvel egyetemben. Végsõ soron Európa csak akkor indulhat el a növekedés útján, ha a 
tagállamok elkötelezik magukat a szolgáltatások valóban szabad és nyitott belsõ piaca iránt, 
amely valamennyi polgár számára elõnyös lesz.


