
PR\915991HU.doc PE497.937v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2012/0000(INI)

16.10.2012

JELENTÉSTERVEZET
az egységes piac irányításáról szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal
(2012/0000(INI))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Andreas Schwab

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 42. cikke)



PE497.937v01-00 2/18 PR\915991HU.doc

HU

PR_INI_art42

TARTALOM

Oldal

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

MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ: A KÉRT 
JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK .........................9

INDOKOLÁS ......................................................................................................................15



PR\915991HU.doc 3/18 PE497.937v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egységes piac irányításáról szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal
(2012/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel „Az egységes piac jobb irányítása” című, 2012. június 8-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0259),

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

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért – 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a 
cserekapcsolatok javítása érdekében” című, 2010. október 27-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0608),

– 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 (COM(2011)0206),

– tekintettel „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta 
növekedésért” című, 2012. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2012)0573),

– tekintettel a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló, „Partnerség a szolgáltatások új 
növekedéséért” című, 2012. június 8-i bizottsági közleményre (COM(2012)0261),

– tekintettel Mario Monti professzor „Az egységes piac új stratégiája – Európa gazdasága 
és társadalma szolgálatában” című, az Európai Bizottság elnökéhez intézett 2010. május 
9-i jelentésére,

– tekintettel az Európai Tanács elnöke által „A cél a valódi gazdasági és monetáris unió” 
címmel június 26-én kiadott jelentésre és az erről szóló 2012. október 12-i időközi 
jelentésre,

– tekintettel a 23. belső piaci eredménytáblára (2011. szeptember) és a Parlament erről 
szóló 2012. május 22-i állásfoglalására1,

– tekintettel a 25. belső piaci eredménytáblára (2012. október),

– tekintettel „Az egységes piac megvalósítása – Éves irányítási felülvizsgálat 2011” című, 
2012. február 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0025),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0211.
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– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2012. május 30–31-i, az egységes digitális piacról 
és az egységes piac irányításáról szóló következtetéseire,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2012. október 10–11-i tanácskozásaira az egységes 
piaci intézkedéscsomagról,

– tekintettel az Európai Tanács 2012. június 28–29-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2012. október 18–19-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Unió Parlamentjei Uniós Ügyekkel Foglalkozó Bizottságai 
(COSAC) 2012. október 14–16-i XLVIII. konferenciájának hozzájárulására és 
következtetéseire,

– tekintettel „Az egységes piac létrehozásáról a fogyasztók és az állampolgárok számára” 
című, 2010. május 20-i állásfoglalására1,

– tekintettel az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről szóló, 2011. április 6-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag: a növekedés érdekében teendő 
következő lépések” című, 2012. június 14-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 42. és 48. cikkére,

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

A. mivel a szociális piacgazdaság fogalmán alapuló, működő, hatékony és akadálymentes 
egységes piacra minden eddiginél nagyobb szükség van, hogy felélénkítse az európai 
gazdaságot, lendületet adjon a növekedésnek és a versenyképességnek és munkahelyeket 
teremtsen;

B. mivel az egységes piacnak meghatározó szerepe van az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérésében;

C. mivel az egységes piac a hivatalos létrehozása után 20 évvel még mindig nem valósult 
meg teljesen, az eddig elfogadott mintegy 1500 irányelv és körülbelül 1000 rendelet 
ellenére; 

D. mivel sürgősen szükség van az egységes piac irányításának megerősítésére és az egységes 
piacra irányadó szabályok végrehajtásának és betartatásának javítására;

E. mivel a legfelsőbb szintű politikai kötelezettségvállalások, valamint a Bizottság és a 
tagállamok erőfeszítései ellenére az átültetésben való átlagos elmaradás a 2009-es 0,7%-
ról 2012. februárra 1,2%-ra emelkedett;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0186.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0144.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0258.
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F. mivel rendkívül fontos az Unió gerincét alkotó egységes piac, valamint annak Európa 
gazdasági és szociális fellendülésének alapját és keretét biztosító helyes működése;

G. mivel a szolgáltatási irányelv helyes és teljes körű végrehajtásából származó potenciális 
gazdasági haszon a bruttó hazai termék (GDP) 0,8%-a és 2,6%-a közötti növekedési 
potenciált jelent, ami az említett irányelv végrehajtása után öt–tíz évvel valósulna meg;

H. mivel a Bizottság becslései szerint az Unió a következő tíz évben a GDP további 4%-
ának megfelelő haszonra tehetne szert azzal, ha ösztönzi az egységes piac gyors 
fejlődését; 

I. mivel az összes európai intézmény részéről az erőteljes irányításra, a tagállamok részéről 
pedig a politikai szerepvállalásra továbbra is szükség van az egységes piaci szabadságok 
még meglévő korlátozásainak megszüntetéséhez;

J. mivel az Európai Tanács elnöke a fent említett 2012. június 26-i jelentésében 
hangsúlyozta az egységes piaccal való teljes összeegyeztethetőség, valamint a nyitottság 
és az átláthatóság fontosságát a mélyebb gazdasági és monetáris unió felé vezető 
folyamatban;

K. mivel most a tagállamok és az Unió szintjén egyaránt konkrét intézkedésekre van 
szükség, hogy meg lehessen szüntetni a hozzáférést és a versenyt akadályozó 
korlátozásokat, és konkrét reformok kellenek, amelyek megteremtik az áruk, személyek, 
szolgáltatások és tőke valódi szabad mozgását Európában;

Jobb jogalkotás

L. mivel a Bizottságnak nagyobb fokú horizontális koordinációra és koherenciára kell 
törekednie az egységes piac szempontjából releváns jogalkotási javaslatok 
előkészítésében; mivel a Bizottságnak a jogalkotási javaslatok elfogadása előtt 
mélyreható hatásvizsgálatokat kell végeznie, hogy meggyőző érvekkel indokolja az 
egységes piaci jogszabályok szükségességét;

M. mivel a Bizottságnak a szubszidiaritás elvével összhangban lehetőség szerint – és 
mindenekelőtt ha az uniós jogszabály végrehajtásában nincs szükség további mérlegelési 
jogkörre – inkább a rendeleteket kellene választania az irányelvek helyett az egységes 
piac szabályozásának preferált jogi aktusaként;

N. mivel a Bizottságnak mérlegelnie kellene egy „egységes piaci teszt” tagállami szintű 
bevezetését, hogy felmérje, hogy a nemzeti szinten elfogadott új jogszabályoknak lehet-e 
negatív hatása az egységes piacra; mivel mérlegelni kellene a 98/34/EK irányelv 
felülvizsgálatát, hogy a hatályát a szolgáltatásokra és más ágazatokra is kiterjesszék; 

O. mivel alapvető fontosságú, hogy a tagállamok közötti igazgatási együttműködés 
hatékony, eredményes és költséghatékony módon történjen, ahogy a belső piaci 
információs rendszernél (IMI);

Jobb átültetés, végrehajtás és alkalmazás
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P. mivel a tagállamoknak következetesen kell átültetniük az irányelveket, és együttesen és 
egyszerre kell elfogadniuk a valamely uniós jogi aktusra vonatkozó összes új 
rendelkezést, hogy biztosítsák, hogy az átültetés tükrözze az uniós szinten elért 
kompromisszumot;

Q. mivel el kell érni, hogy a tagállamokban megvalósuljon a végrehajtás nagyobb 
átláthatósága és az uniós jog egységes alkalmazása; mivel a megfelelési táblázatok egyre 
hasznosabb eszköznek fognak bizonyulni az integrált egységes piacon, hogy tükrözzék az 
uniós szabályok nemzeti átültetését, és mivel a Bizottságnak ezért gyakrabban kellene 
ilyen táblázatokat kérnie;

A végrehajtás ellenőrzése

R. mivel a tagállamok közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok megosztása feltétlenül 
szükséges az uniós jog alkalmazására szolgáló nemzeti mechanizmusok és az egységes 
piac még meglévő akadályainak megértéséhez; mivel a Bizottság kezdeményezésére és 
koordinálásával létrejöhetne egy hálózat a SOLVIT-on kívül, az összes új uniós 
jogszabály végrehajtásáért felelős köztisztviselőkből, amely platformot biztosítana a 
tapasztalatcseréhez és a szakértői értékeléshez, és a végrehajtás általános minőségének 
javítása érdekében szorosan együttműködne a tagállamokkal; mivel ösztönözni kellene az 
uniós jog végrehajtásáért felelős nemzeti köztisztviselők tagállamok közötti cseréjét, 
hogy serkentsék az információk és bevált gyakorlatok áramlását;

S. mivel az egységes piaci jogszabályok végrehajtására vonatkozó, tisztán mennyiségi 
statisztikák nem teszik lehetővé a végrehajtás minőségének és az egyes fő jogi aktusok 
által az egységes piacra gyakorolt konkrét hatásnak a felmérését; mivel emiatt szükség 
van a végrehajtás és az egységes piac előrehaladásának politikai és minőségi értékelésére, 
különös tekintettel az új uniós egységes piaci jogszabályok gazdasági relevanciájára;

T. mivel egy ilyen értékelés során különbséget kell tenni az átültetés elmaradása és a nem 
megfelelőség lehetősége között, mivel az előbbi egyértelműen a tagállam mulasztása, míg 
az utóbbi esetleg az uniós jog eltérő értelmezésén alapul; mivel a Szerződések úgy 
rendelkeznek, hogy a nemzeti jog uniós joggal való nem megfelelését véglegesen és 
nyilvánosan csak az Európai Bíróság állapíthatja meg; mivel az Európai Parlamenthez 
minden évben el kell juttatni egy listát az adott tagállamban át nem ültetett vagy nem 
megfelelően átültetett uniós jogszabályokról;

Eredményesebb végrehajtás

U. mivel az EUMSZ 258. cikkében megállapított és a Bizottság által végrehajtott 
kötelezettségszegési eljárások nem teszik lehetővé az egységes piaci rendelkezések 
tagállami végrehajtásában és alkalmazásában előforduló hiányosságok gyors kezelését és 
korrigálását;

V. mivel a tagállamoknak és az Európai Tanácsnak ezért az EUMSZ jövőbeni 
felülvizsgálatainak keretében folytatniuk kell a kötelezettségszegési eljárások 
továbbfejlesztését; mivel ezzel összefüggésben mérlegelni kellene a „gyorsított” 
kötelezettségszegési eljárások lehetőségét a belső piaci rendelkezések megsértésének 
esetére;



PR\915991HU.doc 7/18 PE497.937v01-00

HU

W. mivel az „EU Pilot” használata kedvező eredményekkel járt az uniós jog helyes 
alkalmazásának biztosítása terén, és gyorsabb megoldásokat kínál a polgárok és 
vállalkozások által tapasztalt problémákra; mivel a Bizottságnak ezért ösztönöznie 
kellene az „EU Pilot” használatát, és tovább kellene javítania a hatékonyságát; 

X. mivel a Bizottságnak megerősített intézkedésekkel kellene törekednie arra, hogy 
biztosítsa az összes elfogadott szabály megfelelő bevezetését és végrehajtását a 
tagállamokban, gyorsabban kellene reagálnia az uniós jog helytelen alkalmazásáról szóló 
értesítésekre és panaszokra, és kellő időben meg kellene tennie a szükséges lépéseket a 
meglévő következetlenségek megszüntetésére;

Y. mivel szükség van arra, hogy a Bizottság – politikai értékelést követően – határozottan 
éljen valamennyi hatáskörével, és használja ki teljes mértékben a rendelkezésére álló 
szankcionáló mechanizmusokat; 

Z. mivel az „EU sweeps” – ami a Bizottság koordinálása mellett a megfelelő nemzeti 
hatóságok által a tagállamokban egyidejűleg végrehajtott ellenőrző intézkedéseket jelenti 
– hasznos eszköznek bizonyult a tekintetben, hogy a Bizottság és a tagállamok így közös 
intézkedésekkel tudták ellenőrizni a már átültetett egységes piaci jogszabályok 
alkalmazását a tagállamokban; mivel a Bizottságnak ezért az „EU Sweeps” szélesebb 
körű alkalmazását kellene felkínálnia a tagállamoknak, hogy megkönnyítse az 
ellenőrzést, különösen a rosszabbul felszerelt és kevésbé felkészült nemzeti hatóságok 
számára; 

Kulcsfontosságú területek

AA.mivel a Bizottságnak az a szándéka, hogy a tevékenységeivel egyes kulcsfontosságú 
területeket és jogi aktusokat kellene megcélozni; mivel azonban az egységes piaci 
szabályok alkalmazásának kézzelfogható javulásához korlátozott számú jogi aktusra és 
intézkedésre kell nagyobb hangsúlyt helyezni; mivel a digitális egységes piac, az 
energiaágazat és a közbeszerzés a legfontosabb területek között szerepel; mivel az ilyen 
kulcsfontosságú területeket és jogi aktusokat évente felül lehetne vizsgálni, hogy 
megfelelően tükrözzék és figyelembe vegyék a tagállamokban és az uniós intézmények 
közötti döntéshozatali folyamatokban, különösen a gazdaságilag releváns területeken 
történt aktuális fejleményeket, tudományos értékelés alapján; 

Egységes piac minden szereplő számára

AB. mivel az európai polgárokat és vállalkozókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat 
minden tagállamban fel kell kérni, hogy tegyenek javaslatokat, hogyan lehetne legjobban 
elérni az egységes piac teljes körű megvalósulását, és mivel minden intézményt arra kell 
bátorítani, hogy indítsanak nyilvános konzultációt és vitafolyamatot e cél érdekében; 

Európai szemeszter

AC. mivel az európai szemeszter keretet biztosít a gazdaságpolitikák koordinációjához, és 
számba veszi a tagállamok költségvetési és gazdasági helyzetét, ugyanakkor nem veszi 
figyelembe az egységes piac állapotát, noha ez mindegyik tagállamban rendkívül fontos a 
gazdaság számára;
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AD.mivel az átültetés, a végrehajtás és az alkalmazás hiányosságainak megkereséséhez
helyénvaló egyenként megvizsgálni mindegyik tagállamot, és az egyes országokra 
szabott ajánlásokat intézni hozzájuk;

AE. mivel az egységes piac állapotáról szóló értékelésnek az európai szemeszter szerves 
részévé kell válnia, amihez a gazdaságirányítási pillér mellett be kell vezetni az egységes 
piac irányításával foglalkozó pillért is; mivel a Bizottságnak az a javaslata, hogy 
készüljön egy éves jelentés az egységes piac integrációjáról, amely hozzájárul az egyes 
országoknak szóló ajánlásokhoz, megteremthetné az alapot egy leendő éves egységes 
piaci ciklushoz az európai szemeszteren belül;

1. kéri a Bizottságot, hogy az EUMSZ 26. cikkének (3) bekezdése alapján mielőbb nyújtson 
be egy javaslatot az egységes piac irányításának megerősítéséről szóló jogi aktusra 
vonatkozóan, az ezen állásfoglalás mellékletében ismertetett részletes ajánlások szerint;

2. megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a szubszidiaritás 
elvét;

3. úgy véli, hogy a kért javaslat pénzügyi vonatkozásait a meglévő költségvetési forrásokból 
kell fedezni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és a kísérő részletes ajánlásokat a 
Bizottságnak és a Tanácsnak, az Európai Tanácsnak, valamint a tagállamok 
parlamentjeinek és kormányainak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ:
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

1. ajánlás: Az egységes piac irányításának megerősítéséhez szükséges uniós 
iránymutatások és más feltételek kialakítása

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– Az EUMSZ 26. cikkének (3) bekezdése alapján és más vonatkozó jogalapokkal 
összefüggésben be kell nyújtani egy jogi aktusra irányuló javaslatot, és törekedni kell az 
egységes piac irányításának megerősítéséhez szükséges iránymutatások és más feltételek 
meghatározására, hogy ezek hozzájáruljanak az Unió belső piacának működéséhez és az 
európai gazdasági növekedés támogatásához.

– A jogi aktus nem sértheti az egységes piacra vonatkozó, már hatályban lévő szabályozási 
keretet vagy a különböző ágazatokban bevezetni kívánt szabályokat. Hasonlóképpen nem 
sértheti az intézmények, különösen a Bizottság Szerződésekben megállapított előjogait, 
illetve a tagállamoknak a Szerződéseken alapuló vagy az egységes piaci vívmányokból 
eredő kötelezettségeit.

– A jogi aktusnak ki kell egészítenie az egységes piaci szabályozási keretet, és meg kell 
könnyítenie az egységes piac szabályainak és elveinek átültetését, végrehajtását, 
alkalmazását és érvényesítését.

– Uniós belső piaci iránymutatásokat kell megfogalmazni. Az említett iránymutatásoknak 
tartalmazniuk kell a követendő célkitűzéseket, az intézkedések prioritásait és a 
biztosítandó feltételeket, és ezeket az egységes piac irányításának megerősítése céljából 
kialakított munkamódszereknek és eljárásoknak kell kísérniük.

– Ki kell dolgozni az uniós iránymutatásokra reagáló nemzeti cselekvési tervek 
benyújtására, értékelésére és ellenőrzésére, valamint az egységes piaci vonatkozású, 
egyes országoknak szóló ajánlások meghatározására szolgáló eljárásokat.

– Meg kell határozni az egységes piaci szabályozási keret végrehajtásának és 
betartatásának javításához szükséges kiegészítő intézkedéseket.

– Tisztázni kell, hogy milyen kapcsolat van az egységes piac irányítási ciklusa és az 
európai szemeszter éves politikai ciklusa között.

2. ajánlás: Uniós iránymutatások meghatározása a belső piac jobb működése céljából

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– Annak érdekében, hogy az egységes piac ténylegesen erősítse a növekedést, a fogyasztói 
és vállalkozói bizalmat, a belső piac jobb működésére irányuló uniós iránymutatásokat 
kell készíteni. Az iránymutatásoknak tartalmazniuk kell a következőket: a) célkitűzések 
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és prioritások az Unió és a tagállamok intézkedéseihez; b) az egységes piac irányításának 
továbbfejlesztése érdekében bevezetendő feltételek.

– Korlátozott számú célkitűzés és cselekvési prioritás azokon a területeken, ahol az 
egységes piac jobb működése valószínűleg az egész Unió területén a legnagyobb 
haszonnal járna a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából.

– A célkitűzések és a cselekvési prioritások kiválasztásának a következő kritériumokon kell 
alapulnia:

a) Termelési teljesítményértékelés néhány, az árutermelés és szolgáltatások bemeneti 
oldalára vonatkozó, meghatározó mennyiségi mutató segítségével, hogy meg 
lehessen határozni azokat az ágazatokat, ahol a legnagyobb a kihasználatlan 
növekedési potenciál;

b) Gazdasági fontosság, azt vizsgálva, hogy az ágazat gazdasági értelemben elég 
jelentős-e ahhoz, hogy a növekedésre számottevő hatást gyakoroljon, ha kezelik a 
kihasználatlan potenciáljának eredendő okait;

c) Dinamikus tényezők, azt vizsgálva, hogy az ágazat foglalkozik-e már a 
kihasználatlan potenciáljával, olyan tényezők alapján, mint például az ágazat 
munkahely-teremtési kapacitása és esetleges közeledése a munkatermelékenység 
referenciaszintjeihez;

d) Egységes piaci tényezők, azt vizsgálva, hogy van-e bizonyíték arra, hogy az 
egységes piac fejlesztései a kihasználatlan potenciál kiaknázásához vezetnek.

3. ajánlás: Az egységes piac jobb irányításához biztosítandó feltételek meghatározása az 
uniós iránymutatások keretében

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– Az egységes piac irányításának továbbfejlesztése érdekében bevezetendő feltételeknek 
tartalmazniuk kellene a következőket:

a) Intelligens szabályozási elvek alkalmazása az egységes piaci szabályok 
megalkotásakor és végrehajtásakor annak érdekében, hogy az említett szabályok 
megalkotása, átültetése és végrehajtása úgy történjen, hogy a tényleges szándéknak 
megfelelően működjenek; 

b) Az adminisztratív terhek minimális szintre csökkentése, különösen a kis- és 
középvállalkozások esetében; 

c) Ha a vállalkozásoknak és a polgároknak eleget kell tenniük az eljárásoknak, ezt 
gyorsan, elektronikus úton tehessék meg; 
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d) Annak biztosítása, hogy a vállalkozások és a polgárok tájékoztatáshoz, segítséghez 
és szükség esetén gyors, hatékony jogorvoslathoz juthassanak;

e) Az informatika intelligensebb felhasználása a vállalkozások és a polgárok 
tájékoztatására, hogy élhessenek a jogaikkal és lehetőségeikkel, és a nemzeti és 
uniós szintű kezdeményezések jobb összekapcsolása; 

f) Az online eszközök, például a belső piaci információs rendszer (IMI) fokozott 
használata az igazgatások közötti, határokon átnyúló együttműködésben;

g) Az egyablakos ügyintézés továbbfejlesztése;

h) Gyors, hatékony problémamegoldó és jogorvoslati mechanizmusok használata, 
többek között egy könnyen hozzáférhető, alapszintű segítő szolgálat országos szintű 
létrehozásával, hogy a vállalkozásoknak és a polgároknak legyen hová fordulniuk, 
ha az egységes piacon kínálkozó jogok és lehetőségek érvényesítése során 
problémákba ütköznek.

4. ajánlás: Az egységes piaci szabályozási keret végrehajtásának és betartatásának 
javításához szükséges kiegészítő intézkedések meghatározása

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– Az egységes piaci szabályozási keret nagyobb mértékű végrehajtása és betartatása 
érdekében a Bizottságnak:

a) Növelnie kell a még átültetésre váró irányelvek átültetéséhez a tagállamoknak adott 
segítségnyújtást;

b) Szisztematikusan ellenőriznie kell a megfelelőséget, és támogató intézkedéseket 
kell tennie, hogy a szabályok a tagállamok területén a gyakorlatban is 
érvényesüljenek;

c) Az átültetett és végrehajtott jogszabályok esetében mélyreható felülvizsgálatokat 
kell végeznie, hogy gyakorlati és gazdasági szempontból felmérje a szabályok 
végrehajtását és gyakorlati működését;

d) Növelnie kell a végrehajtásról szóló utólagos jelentéstételt, középpontban a 
tagállamok általi megfeleléssel, valamint a teljesítményértékeléseit, középpontban 
az elfogadott politikai intézkedések hatékonyságával;

e) Szakértői értékeléseket kell szerveznie a tagállamokkal;

– Az egységes piaci szabályozási keret nagyobb mértékű végrehajtása és betartatása 
érdekében a tagállamoknak:
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a) A megfelelőség és a gyors végrehajtás érdekében be kell nyújtaniuk a Bizottságnak 
az átültetési intézkedések tervezetét, ha ezt a tagállamok vagy a Bizottság 
helyénvalónak találják;

b) Az átültetési folyamat és a végrehajtás során rendszeresen konzultálniuk kell az 
érdekelt felekkel és a civil társadalommal, a fogyasztókat és a vállalkozásokat is 
beleértve;

c) Online magyarázatot kell adniuk arról, hogy hogyan ültették át a szabályokat, és 
azok hogyan működnek a gyakorlatban.

5. ajánlás: A nemzeti cselekvési tervek benyújtásának, értékelésének és ellenőrzésének 
elrendelése

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– A tagállamoknak a belső piac működésének javításáról szóló uniós iránymutatások 
végrehajtására irányuló nemzeti cselekvési terveket kell készíteniük, és ezeket be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz. A cselekvési tervekben szerepeltetni kell a tervezett részletes 
intézkedések felsorolását és a végrehajtásuk ütemezését.

– A nemzeti cselekvési terveket a gazdasági és társadalmi érdekeket, valamint a fogyasztók 
érdekeit képviselő érintettekkel egyeztetve kell összeállítani.

– A Bizottságnak a Belső Piaci Tanácsadó Bizottsággal együttműködve értékelnie kell a 
nemzeti cselekvési terveket, és erről összefoglaló jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

– A nemzeti cselekvési tervek értékelésében figyelembe kell venni a belső piaci 
eredménytáblát és az egységes piac irányításáról szóló jelentést.

– A Bizottságnak nyomon kell követnie a nemzeti cselekvési tervek végrehajtásában elért 
előrehaladást. Ennek érdekében a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal minden 
olyan releváns információt, amelyet szükségesnek ítélnek az elért előrehaladás 
értékeléséhez.

6. ajánlás: Kifejezetten az egységes piacra vonatkozó, egyes országoknak szóló ajánlások 
megfogalmazásának elrendelése

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– A Tanács a nemzeti cselekvési tervek értékelése alapján, más vonatkozó egységes piaci 
eszközök felhasználásával, a Bizottság javaslatára és az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően egységes piaci vonatkozású ajánlásokat fogalmazhat meg a 
tagállamok részére, hogy javítsa az egységes piaci szabályok végrehajtását és betartatását, 
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és erősítse a működését.

– A tagállamokhoz intézett ajánlásokban a Tanácsnak teljes mértékben fel kell használnia 
az EUMSZ-ben előírt eszközöket.

– Amennyiben az egységes piacra vonatkozó ajánlást fogalmaznak meg, az Európai 
Parlament érintett bizottságának lehetőséget kell kapnia arra, hogy felkérje az érintett 
tagállam képviselőit az eszmecserében való részvételre, a Bizottság képviselőinek pedig 
lehetőséget kell kapniuk az említett tagállam parlamentjével való eszmecserére.

7. ajánlás: Az európai szemeszter egységes piaci pillérének meghatározása

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– Annak érdekében, hogy az egységes piac konkrét eredményeket hozzon a polgárok, a 
fogyasztók és a vállalkozások számára, az európai szemeszter éves ciklusát kell 
platformként használni a politikai útmutatáshoz, a jelentéstételhez, a tagállamok és az 
Unió által az egységes piaci célkitűzések terén elért előrehaladás nyomon követéséhez és 
a jogorvoslati intézkedés meghatározásához.

– Meg kell határozni az európai szemeszter egységes piaci pillérét.

– Az európai szemeszter egységes piaci pillérének tartalmaznia kell a következőket:

a) Az egységes piaci eredménytábla, beleértve az egységes piaci jogszabályok 
végrehajtásáról és alkalmazásáról szóló részletes, egyes országokra vonatkozó 
jelentéseket;

b) A következő év uniós és nemzeti szintű politikai prioritásaira vonatkozó bizottsági 
javaslatok, amelyeket az éves növekedési jelentés és az egységes piac 
integrációjáról szóló éves jelentés keretében mutatnak be. Az éves jelentésnek arról 
is értékelést kell adnia, hogy az egységes piac hogyan működik a gyakorlatban. A 
politikai prioritásokról szóló javaslatoknak a belső piaci eredménytábla 
megállapításain kell alapulniuk;

c) A politikai cselekvési prioritások és az uniós és nemzeti szinten még meglévő 
akadályok leküzdése érdekében elérendő célok belső piaci iránymutatások 
formájában történő megfogalmazása;

d) A belső piaci iránymutatások végrehajtására irányuló nemzeti cselekvési tervek 
benyújtása a tagállamok részéről;

e) A nemzeti cselekvési tervek értékelése a Bizottság részéről, a Belső Piaci 
Tanácsadó Bizottsággal szoros együttműködésben és a belső piaci eredménytábla, 
illetve az egységes piac irányításáról szóló éves jelentés figyelembevételével;
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f) A tagállamoknak szóló, kifejezetten az egységes piacra vonatkozó ajánlások 
megfogalmazása a Tanács részéről, a Bizottság javaslata alapján.

8. ajánlás: Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek demokratikus 
elszámoltathatóságának és szerepének növelése

Az Európai Parlament megítélése szerint a benyújtandó javaslatnak a következő 
szabályozásra kell irányulnia:

– A Tanácsnak konzultálnia kell az Európai Parlamenttel a javasolt uniós 
iránymutatásokról, ezen belül a célkitűzések és tervezett politikai intézkedések fontossági 
sorrendjének okairól.

– Az Európai Tanács tavaszi ülése előtt az Európai Parlamentnek meg kell vitatnia az éves 
növekedési jelentést, és szavaznia kell az egységes piac integrációjáról szóló, az Európai 
Tanácshoz benyújtandó éves jelentés módosításairól.

– Az Európai Parlament elnökének az Európai Tanács tavaszi ülésén ismertetnie kell az 
Európai Parlament meglátásait az egységes piac integrációjával kapcsolatban.

– A Tanácsnak és a Bizottságnak jelen kell lennie az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közötti parlamentközi üléseken, amikor az egységes piac integrációját 
tárgyalják.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A 2007/2008-ban pénzügyi válságként indult jelenlegi globális gazdasági recesszió olyan 
hatalmas gazdasági és szociális következményekkel jár az uniós polgárokra és 
vállalkozásokra nézve, amilyet valószínűleg – szerencsére – a legtöbbünk soha nem látott. Ez 
a válság hozta felszínre az állampapírok teljesen helytelen kezelését az Unióban, különösen az 
euróövezetben, aminek a költségeit most a polgároknak és a vállalkozásoknak kell állniuk. 
Miközben a napi szintű vitának része maradt az iparágak, a tagállamok és az egyéni szereplők 
közötti kölcsönös vádaskodás, az Unió szintjén felismerték az igényt az erősebb gazdasági 
koordinációra és irányításra, és ez az úgynevezett „európai szemeszterrel” 2011-ben el is 
indult. 

A gazdaság fellendítésére irányuló erőfeszítések között az egységes piacnak létfontosságú 
szerepe van a polgárok és a vállalkozások szempontjából: Mivel elismerten ez a növekedés és 
a munkahelyteremtés fő mozgatórugója, ez biztosítja az alapot a versenyképesség 
visszaállításához és a fenntartható növekedés fellendítéséhez, az Európa 2020 stratégiával 
összhangban.

Az egységes piaci rendelkezések már most is sűrű szövevényének fényében még fontosabb 
lett e szabályok helyes végrehajtása és betartatása, hogy ténylegesen hozzájáruljanak a 
gazdasági fellendüléshez. Az egységes piaci szabályok átültetésének tagállami elmaradásaira 
vonatkozó statisztikai adatok, valamint a kötelezettségszegési eljárások növekvő száma súlyos 
aggályokat vetnek fel, és egyértelműen azt mutatják, hogy még mindig nem használjuk ki 
teljesen a megvalósult egységes piacból származó potenciális előnyöket.

„Az egységes piac jobb irányítása” című bizottsági közlemény

A Bizottság mindezek fényében közleményt terjesztett elő az egységes piac irányításáról 
(COM(2012)259 végleges), és ebben kettős megközelítést javasolt az egységes piaci 
szabályok végrehajtásának és betartatásának javítására. Egyrészről javasolja a gyors 
előrehaladást a legfontosabb területeken. Másrészről a „kormányzati ciklus” fejlesztését 
javasolja, az egységes piaci szabályok felépítésének, végrehajtásának, alkalmazásának és 
betartatásának figyelembevételével.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság közleményét, a Bizottság által készített javaslatokat és 
értékeléseket. Az előadó ettől függetlenül úgy véli, hogy ezek az intézkedések nem 
elegendőek és nem is kellően széles körűek ahhoz, hogy hatékonyan elősegítsék az egységes 
piac kiteljesítését. Ezért arra a megállapításra jutott, hogy az alábbiakban vázolt észrevételek 
és cselekvési felhívások alapján arra van szükség, hogy a Bizottság tegyen javaslatot egy jogi 
aktusra, amely lehetővé tenné az egységes piac irányításával kapcsolatos meglévő 
elmaradások kezelését.
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1. Jogszabályok: a hatások jobb értékelése

Tekintettel az esetleges új jogalkotási aktusok előkészítő szakaszának és a későbbi 
végrehajtásuknak a széttagoltságára, szükség van a koordinációra és az új egységes piaci 
eszközök hatásának és szükségességének felmérésére.

Ennek alapján a javaslat a következő:
 Meg kell erősíteni a koordinációt a Bizottságon belül, jobban értékelni az új eszközök 

szükségességét és ezáltal javítani a koherenciát, mielőtt jogalkotási aktust javasolnak.
 Az irányelvek helyett lehetőség szerint a rendeleteket kell választani.
 Be kell vezetni egy „egységes piaci tesztet”, hogy felmérje, nemzeti szinten hogyan 

hatnak az új jogszabályok az egységes piacra.
 Mérlegelni kell a 98/34/EK irányelv („értesítési irányelv”) hatályának más ágazatokra 

való kiterjesztését.

2. Átültetés és végrehajtás: az átláthatóság és a koherencia felé

Bár az uniós jog nemzeti jogba való átültetését úgy is lehetne tekintetni, hogy a tagállamok 
részéről pusztán jogtechnika kérdése, az egységes piac irányításának javítására már ebben a 
szakaszban is komoly lehetőség van.

Ha egy uniós jogalkotási aktushoz kapcsolódó összes intézkedést egyszerre és közösen ültetik 
át, ezzel átláthatóbb és koherensebb lesz az átültetés, mivel tükrözi az uniós szinten elért 
megállapodást. Emellett, bár már van egy eszköz az uniós szinten elfogadott irányelvek 
rendelkezéseinek és a megfelelő nemzeti szintű rendelkezéseknek az összehasonlítására, az 
úgynevezett „megfelelési táblázat”, az átláthatóság szempontjából kínált hozzáadott értékét 
alig használják ki. A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi 
megállapodásban (2003/C 321/01) megállapított jobb jogalkotás szellemében ezért célszerű 
gyakrabban elkészíteni az ilyen megfelelési táblázatokat, és gyorsabban felfedezni az uniós és 
a nemzeti jog közötti ellentmondásokat. 

3. Ellenőrzés és végrehajtás: a fontos szereplők felhatalmazása és a meglévő eszközök 
kihasználása

Az uniós jog és ezáltal az egységes piaci rendelkezések végrehajtásának ellenőrzéséről a 
Szerződések rendelkeznek, és a Bizottságra ruházzák ezt a szerepet. Ez gyakran megjelenik a 
kötelezettségszegési eljárásokban. Az ellenőrzést mindazonáltal sokkal összetettebb, 
többszintű cselekvéssorként kellene értelmezni, amelynek a kötelezettségszegési eljárás csak 
az utolsó szakasza. Tekintettel a kötelezettségszegési eljárások időigényes jellegére és a 
bírósági ügyek érzékenységére, más, az alkalmazást és végső soron a végrehajtást elősegítő 
tényezőkre kellene építeni.

Ez a következő megfontolásokhoz vezet:
 Más területekhez hasonlóan az egységes piac irányításának is kedvezne a tapasztalatok 

és a bevált gyakorlatok fokozott, jobb megosztása az uniós és tagállami szintű 
köztisztviselők között.
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 A puszta statisztikai értékeléseken túl szükség van a végrehajtás minőségi értékelésére 
is, amelynek segítségével meg lehet vizsgálni, hogy mely intézkedéseknek volt 
kifejezett hatása és gazdasági relevanciája az egységes piac szempontjából.

 Feltétlenül különbséget kell tenni az átültetés elmulasztása és az uniós jognak való 
nem megfelelés között, mivel az utóbbit a háttérben álló jogalkotási aktus eltérő 
értelmezése esetén csak az Európai Bíróság tudja tisztázni.

 Miközben a kötelezettségszegési eljárások időigényesek, és tovább kell fejleszteni 
őket, az olyan eszközök, mint az „EU Sweeps”1 és az „EU Pilot”2 lehetővé teszik a 
rossz megfelelés felderítését, és gyorsabb választ adnak az átültetés elmaradása vagy a 
nem megfelelés eseteire.

4. Kulcsfontosságú területek: a prioritások meghatározása

Az egységes piacra vonatkozó rendelkezések nagy számára való tekintettel nyilvánvaló, hogy 
nincs mindegyiknek ugyanakkora jelentősége és ugyanolyan hatása a polgárokra és 
vállalkozásokra. Bár ideális esetben mindegyik rendelkezést ugyanolyan mértékben hajtanák 
végre és ellenőriznék, az egységes piac kézzelfogható fejlesztései érdekében ki kell választani 
a legfontosabb cselekvési területeket. Ennek során a javaslatok szerint különösen az egyes 
területek és eszközök gazdasági relevanciáját és növekedési potenciálját kell vizsgálni. Bár a 
Bizottság által javasolt legfontosabb területek és eszközök számát tovább kell szűkíteni, az 
említett prioritások éves felülvizsgálata lehetővé tenné, hogy tükrözzék a területek aktuális 
fontosságát, és reagáljanak a friss fejleményekre és az egységes piacra gyakorolt hatásukra.

Összegzés

A fenti megfontolásokból az előadó azon a véleményen van, hogy a kézzelfogható fejlődéshez 
szükség van az egységes piac világosabb, szigorúbb irányítására. Ennek érdekében feltétlenül 
ki kell alakítani egy átlátható, kiszámítható keretet, amelyben rendszeresen megjelennek a 
tagállami végrehajtás és alkalmazás esetleges negatív és pozitív eredményei. Ezt az egységes 
piaci irányítási ciklust az európai szemeszter fényében kellene megvizsgálni, ahol már 
nemcsak gazdasági és költségvetési, hanem foglalkoztatási szempontok is érvényesülnek. 
Tekintettel az egységes piac gazdasági fontosságára, a rendszeres állapotfelmérésének 
többletértéke lenne az említett értékelésekhez képest, és kiegészítené az összképet.

Az előadó ezen túlmenően úgy véli, hogy ennek az egységes piaci irányítási ciklusnak 
követnie kellene az európai szemesztert, vagy be is épülhetne magába a szemeszterbe. Ez 
lehetővé tenné az egységes piac megvalósításának rendszeres értékelését és a konkrét 
elmaradások kezelését az érintett tagállamokban, szükség esetén az egyes országoknak szóló 
ajánlások útján.

Az előadó ennek érdekében egy jogi aktusra irányuló javaslatot kér az EUMSZ 26. cikkének 
                                               
.
22 Az „EU Pilot” „Az eredmények Európája – A közösségi jog alkalmazása” című bizottsági közleményből 
(COM(2007) 502 végleges) ered, és 2008 óta működik. Lehetővé teszi, hogy a polgárok és a vállalkozások 
panaszt tegyenek az uniós jog helyes alkalmazásával kapcsolatban, a panaszokat pedig a Bizottság megvizsgálja 
és továbbítja a tagállamoknak. Az „EU Pilot” a „kötelezettségszegési eljárás előzményeként” lehetővé teszi a 
végrehajtás és alkalmazás során felmerülő problémák vagy félreértések együttműködő kezelését.
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(3) bekezdése alapján. Ez a szerződési rendelkezés az egységes piaci szabályok által érintett 
összes ágazat kiegyensúlyozott fejlődésének biztosításához szükséges iránymutatások és 
feltételek meghatározását irányozza elő. A kért javaslatnak az lenne a célja, hogy 
megteremtse a szükséges keretet a kiemelt területek meghatározásához, a jobb jogalkotási 
elvekhez a tagállamokban, rendelkezzen a tagállami támogató intézkedésekről és nemzeti 
cselekvési terveket kérjen. Ennek végső soron az egyes országokra szabott ajánlásokhoz kell 
vezetnie.

Az európai szemeszter ennek fényében platformot és ciklust biztosítana a fent említett 
politikai útmutatáshoz. E célból érdemes lenne egy egységes piaci pillért is létrehozni a 
gazdasági és költségvetési aspektusok mellett.

Az előadó javasolja ezenkívül az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek demokratikus 
elszámoltathatóságának és szerepének növelését.

Az előadó szerint a fentiekben javasolt intézkedésekkel, az európai intézmények erős 
vezetésével és a tagállamok részéről az egyértelmű politikai felelősségvállalással az egységes 
piac erősebb irányítása hozzá fog járulni a még megmaradt korlátozások megszüntetéséhez, és 
lehetővé teszi, hogy minden szereplő maradéktalanul kihasználhassa a négy szabadságból 
eredő előnyöket.


