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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Az egységes energiapiac 

1. emlékeztet arra, hogy a hatályos uniós jogszabályok védik a fogyasztók jogait, és egy 
versenyképes európai energiapiac szilárd alapjául szolgálnak; több tagállamban azonban 
még nem került sor a nemzeti jogba történő megfelelő átültetésükre;

2. arra ösztönzi az összes tagállamot, hogy az elfogadott határidők betartása mellett 
maradéktalanul hajtsák végre a harmadik energiacsomagot és az egyéb kapcsolódó uniós 
jogszabályokat; arra kéri a Bizottságot, hogy vállalja e szabályok átültetésének szigorú 
nyomon követését;

3. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikke 
megállapítja, hogy az Unió energiapolitikáját a tagállamok közötti szolidaritás 
szellemének kell vezérelnie; rámutat arra, hogy a belső energiapiac megvalósításának 
tekintetbe kell vennie az európai régiók strukturális társadalmi-gazdasági különbségeit, és 
nem róhat terheket a tagállamokra;

4. hangsúlyozza, hogy nemzeti és uniós szinten sürgős intézkedésre van szükség az 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatos beruházások útjában álló tervezési és 
szabályozási akadályok felszámolásához, hogy az egységes piacban rejlő lehetőségek 
kibontakozzanak;

5. felkéri a Bizottságot olyan sürgős intézkedések előmozdítására, amelyek a belső 
energiapiac megvalósítását és az Európa 2020 stratégia céljainak elérését akadályozó, 
Unión belüli energetikai infrastrukturális egyenlőtlenségek felszámolására irányulnak;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemzeti szabályozó hatóságoknak a feladataik 
– például a nyomon követés és a fogyasztói panaszok megfelelő kezelése – ellátásához 
szükséges hatásköröket és forrásokat; arra kéri a Bizottságot és az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynökségét, hogy terjesszenek elő arra vonatkozó ajánlásokat, hogy 
miként bővíthetők a nemzeti szabályozó hatóságok felügyeleti hatáskörei; felkéri a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint a nemzeti és 
európai illetékes hatóságok közötti jobb koordinációt, valamint a bevált gyakorlatok és 
információk cseréjének javítását;

7. hangsúlyozza, hogy szolgáltatótól függően jelentős eltérések vannak az energiaszámlák 
között az európai energiafogyasztók számára szolgáltatott információk mennyisége és 
minősége tekintetében; hangsúlyozza a fogyasztók számára a fogyasztásra és az árakra 
vonatkozó, kellő időben nyújtott megfelelő tájékoztatás fontosságát, hogy a fogyasztók 
kiválaszthassák a számukra megfelelő energiaszolgáltatót;

8. rámutat arra, hogy egyes tagállamokban a fogyasztóknak mindeddig nem volt 
lehetőségük arra, hogy szabadon válasszanak villamosenergia-szolgáltatót, valamint hogy 
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versenyképes és tisztességes árat fizessenek a villamos energiáért; rámutat arra, hogy 
átfogó tanácsadást és képzést kell nyújtani a fogyasztóknak aktív részvételük 
biztosításához, valamint hogy a fogyasztókat tájékoztató kampányokra lesz szükség 
ahhoz, hogy kihasználhassák az intelligens energiarendszerek elterjedéséből származó 
előnyöket; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék és tegyék lehetővé a 
fogyasztók részvételét az intelligens energiarendszerek megvalósításában, különösen a 
hozzáférhető, hatékony és átlátható finanszírozási rendszerek kidolgozása révén, továbbá 
hogy támogassák az intelligens fogyasztásmérőket, amelyek világos tájékoztatást 
nyújtanak a fogyasztóknak energiafogyasztásukról; kiemeli, hogy az európai gáz- és 
villamosenergia-áraknak ésszerűnek, átláthatónak és könnyen összehasonlíthatónak kell 
lenniük; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a tényleges fogyasztáson alapuló, 
átlátható és pontos számlázást, a szabványos formátumú számlákat, valamint az árak 
összehasonlítását célzó egyértelmű, hatékony és átfogó eszközök elterjedését, továbbá a 
könnyű és gyors szolgáltatóváltást;

9. az energiafogyasztással kapcsolatos számlák tekintetében ösztönzi egy közös módszertan, 
valamint egy olyan átfogó és könnyen használható közös formátum bevezetését, 
amelyben a szolgáltatók számára előírják a számlázás során feltüntetendő információ 
minimumszintjét, ezáltal biztosítva a fogyasztók számára bárhol az EU területén az 
energiaszámla tartalmának értelmezését és így a gazdaságosabb és hatékonyabb 
energiafelhasználást;

10. rámutat azon tagállamok pozitív tapasztalataira, amelyekben az energiavállalatokra 
vonatkozó energiatakarékossági kritériumok számos pozitív eredményt hoztak, mint 
például az intelligens villamos fogyasztásmérők elterjedtebb használatát, ami a 
fogyasztók javát szolgálja;

11. felhívja a figyelmet az energiahatékonyságot növelő intézkedések fontosságára, 
különösen az építőiparban; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő 
számú energiaauditort annak érdekében, hogy minden fogyasztó számára hozzáférhetőek 
legyenek az energiaauditok; felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben biztosítsanak forrásokat az épületek, különösen a 
lakóépületek energiahatékonyságát célzó intézkedések finanszírozására; felkéri a 
tagállamokat egy olyan jogi keret végrehajtására, amely ösztönzi és bevonja az 
energiaszolgáltatókat az energiahatékonyság növelését célzó intézkedések 
megvalósításába, többek között az építőiparban;

Egységes digitális piac

12. felkéri a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a piac alakulását, és szüntesse meg azokat a 
jogalkotási hiányosságokat, amelyek akadályt jelentenek a digitális és távközlési belső 
piac maradéktalan megvalósítása előtt;

13. emlékeztet arra, hogy egy olyan egységes digitális piac, amelyben a szolgáltatások szabad 
mozgása biztosítható az 500 millió fogyasztóból álló piacon, a versenyképesség és a 
gazdasági növekedés alapvető motorja, amely magas képzettséget igénylő munkahelyeket 
biztosít, továbbá elősegíti, hogy az Unió tudásvezérelt gazdasággá váljon;

14. rámutat arra, hogy a közel 500 millió, nagysebességű szélessávú hálózathoz kapcsolódó 
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fogyasztóból álló európai piac a belső piac fejlődésének hajtóereje lenne; hangsúlyozza, 
hogy a digitális menetrendet össze kell kapcsolni új szolgáltatások – például az e-
kereskedelmi, e-egészségügyi, e-tanulási, e-bank- és e-kormányzati szolgáltatások –
nyújtásával;

15. felkéri a tagállamokat, hogy időben hajtsák végre az uniós távközlési jogszabályokat, és 
arra kéri a Bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze a végrehajtási folyamatot, és 
szankcionálja a végrehajtás elmulasztását;

16. hangsúlyozza, hogy az Uniónak a mobil telekommunikáció tekintetében elérendő célul 
kell kitűznie a roamingdíjmentes Európát, ami hozzájárulna a digitális és távközlési belső 
piac megvalósításához, új vállalkozások belépésének lehetővé tétele révén a szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzéséhez, a fogyasztói jogok érvényesítéséhez, valamint az Unió 
számára egy stabil és rugalmas digitális és távközlési platform biztosításához;

17. annak biztosítására ösztönzi a tagállamokat, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok olyan 
forrásokkal rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik számukra az egyenlőtlen színvonalú 
szolgáltatás kiszűrését és szankcionálását, valamint szorgalmazza a fogyasztói 
visszajelzések figyelembevételét; felszólítja a tagállamokat tájékoztatási kampányok 
indítására, amelyek során ismertetik a fogyasztók jogait, ezzel is javítva a fogyasztók 
tárgyalási pozícióját a kommunikációs szolgáltatókkal szemben;

18. felkéri a nemzeti szabályozó hatóságokat és a fogyasztóvédelmi szervezeteket, hogy 
adjanak világos és átlátható áttekintést a távközlési szolgáltatásokról és a fogyasztóknak 
kínált árakról; javasolja, hogy a távközlési szolgáltatások (például a hang-, SMS- és 
adatszolgáltatások) árát egységes formátumban (percalapú, SMS-enként, megabájtonként 
megállapított árban) adják meg a nyújtott szolgáltatások és a csomagok 
összehasonlításának megkönnyítése érdekében; az ilyen összehasonlításnak más 
tényezőket is magában kell foglalnia, például a minimális időtartamot és szankciókat, 
amelyek szintén befolyásolhatják az árat; kiemeli, hogy a fogyasztók számára lehetővé 
kell tenni, hogy a választott szolgáltatással kapcsolatos, a felhasználásra vonatkozó 
valamennyi információhoz térítésmentesen hozzáférhessenek; a számlák által okozott 
sokkhatások csökkentése és a fogyasztói tudatosság előmozdítása érdekében lehetővé kell 
tenni a fogyasztók számára, hogy ne csupán a barangolási, hanem a hazai szolgáltatások –
különösen az adatszolgáltatások – vonatkozásában is használati korlátozásokat 
vezettethessenek be, mivel számos alkalommal nincsenek tisztában azzal, hogy ezek 
hatása hogyan jelenik meg a számlájukon;

19. felkéri a tagállamokat, tegyék meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megkönnyítsék a 
kisebb szolgáltatók számára a mobilszolgáltatói piacra való belépést, amelyet jelenleg 
néhány erőfölényben lévő szereplő határoz meg;

 A kkv-k hozzáférése a finanszírozáshoz, a közbeszerzéshez és a támogatási intézkedésekhez

20. felkéri a Bizottságot, hogy a tájékoztatás ésszerűsítése és a finanszírozási eljárások 
egyszerűsítése, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele révén növelje a kkv-k tőkepiacokhoz 
való hozzáférését; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy elektronikus beszerzési eljárások 
indításával, az adminisztráció egyszerűsítésével, a bürokrácia csökkentésével, a 
beszerzések tételekre osztásával és az alvállalkozók kifizetésének felgyorsításával 
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segítsék elő a kkv-k közbeszerzésekben való részvételét;

21. rámutat arra, hogy az uniós vállalkozások határokon átnyúló közbeszerzésekben való 
részvétele továbbra is igen alacsony, valamint hogy az uniós vállalkozások – különösen a 
kkv-k – a meglévő eltérő és bonyolult igazgatási eljárások miatt nehézségekbe ütköznek a 
határokon átnyúló közbeszerzésekben való részvétel során; üdvözli a Bizottság által 
javasolt közbeszerzési reformot, és úgy gondolja, hogy az uniós szintű közös elvek, 
valamint rugalmas, egyértelmű és egyszerű közbeszerzési szabályok meghatározása 
lehetővé tenné a vállalkozások, mindenekelőtt a kkv-k számára, hogy jobban 
kihasználhassák a határokon átnyúló közbeszerzés kínálta lehetőségeket; 

22. hangsúlyozza, hogy a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése, a 
szolgáltatások belső piacának megvalósítása és a szolgáltatásokról szóló irányelv teljes 
körű alkalmazása érdekében a nemzeti elektronikus közbeszerzési rendszereknek 
fejlődniük kell;

23. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az uniós kockázatitőke-piac kialakulását 
gátló akadályok felszámolásával mozdítsák elő a befektetési lehetőségeket az innovatív 
induló vállalkozások számára;

24. kiemeli, hogy elengedhetetlen egy uniós szintű e-közbeszerzési rendszer létrehozása, ami 
nagyobb átláthatóságot és versenyképességet biztosítana, valamint lehetővé tenné a 
közpénzek hatékonyabb felhasználását;

25. felkéri a tagállamokat, hogy a már meglévő struktúrák alkalmazásával és egyablakos 
ügyfélszolgálati rendszerek létrehozásával egyszerűsítsék és könnyítsék meg az olyan 
információkhoz való hozzáférést, amelyek segítségével a kkv-k európai, nemzeti és helyi 
pénzeszközökért folyamodhatnak, szem előtt tartva azt, hogy az egyablakos 
ügyfélszolgálati rendszerek hozzáadott értéke nagyobb, ha meglévő igazgatási apparátus 
terhére jönnek létre, és ennélfogva nem növelik az adófizetők re háruló terheket; 
hangsúlyozza ezek fontosságát, mivel alapvető kiindulópontul szolgálnak ahhoz, hogy 
magánbefektetéseket vonzzanak és tegyenek lehetővé a kutatás és energia terén, továbbá 
felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg az európai, nemzeti és helyi finanszírozási 
keretek további egyszerűsítésére és átláthatóságára vonatkozó intézkedéseket; arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésével segítsék elő a kkv-k pénzeszközökhöz jutását, továbbá hogy hozzanak 
létre online adattárakat a tanúsítványok és más igazoló okmányok számára;

26. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsanak olyan megállapodásokat,
amelyek a jobb piacra jutás garantálása és a bürokrácia csökkentése révén lehetővé teszik 
a kkv-k számára, hogy Európa-szerte működjenek, és megvalósítsák ötleteik piaci 
értékesítését;

27. felhívja a figyelmet az európai szabványok kidolgozásának fontosságára, amelyek 
nélkülözhetetlenek mind az egységes piac megvalósulása, mind pedig az EU nemzetközi 
versenyképességének növelése szempontjából; felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
könnyebb hozzáférést az európai szabványokhoz a kkv-k és a mikrovállalkozások 
számára;
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E-kereskedelem

28. üdvözli az elektronikus kereskedelem jelentős növekedését, és felhívja a figyelmet arra, 
hogy a fogyasztókat foglalkoztatja a végrehajtott tranzakciók biztonságossága; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy szilárdítsák meg az elektronikus kereskedelmet 
igénybe vevő fogyasztók védelmére vonatkozó jogi keretet, és dolgozzanak ki egy olyan 
keretet, amely szorgalmazza az elektronikus kereskedelem, a pénzintézetek és a 
közintézmények honlapjainak biztonsági szempontból történő tanúsítását, hogy a 
fogyasztók bizalommal nyissák meg az érintett oldalakat;

29. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló kereskedelem növelése érdekében az Uniónak 
sürgősen bizalmat kell kiépítenie a vállalkozásokban és a fogyasztókban az online 
kereskedelem iránt, valamint eszközöket kell biztosítania az ahhoz; ennélfogva a 
licencrendszerek egyszerűsítésére és a szerzői jogra vonatkozó hatékony keret 
létrehozására hív fel;

30. felkéri a tagállamokat, hogy mihamarabb hajtsák végre a fogyasztói jogokról szóló 
irányelvet, és felkéri a Bizottságot, hogy minden rendelkezésre álló eszközt használjon fel 
annak ösztönzésére, hogy az e-kereskedelem szokásos üzleti gyakorlatként jobban 
elterjedjen a mind a vállalkozások közötti, mind pedig a vállalkozások és a fogyasztók 
közötti ügyletek tekintetében;

31. felhív arra, hogy minden egyes tagállamban hozzanak létre egyablakos ügyfélszolgálati 
rendszereket a héa tekintetében, hogy elősegítsék a határokon átnyúló e-kereskedelmet a 
kkv-k és a vállalkozók számára;

A szolgáltatások egységes piaca

32. sajnálatosnak tartja, hogy az Unió GDP-jének 70%-át kitevő szolgáltatások szabad 
mozgását komolyan korlátozzák az adminisztratív akadályok és az eltérő nemzeti 
szabályok; ezért egy olyan maradéktalanul végrehajtandó és kibővített szolgáltatási 
irányelvet javasol, amely egy modern tudásalapú gazdaságban minden szolgáltatásra 
kiterjed;

33. hangsúlyozza, hogy az elektronikus kormányzat rendkívül előnyös az uniós polgárok és 
kkv-k számára az alacsony adminisztrációs költségek miatt, ugyanis a polgároknak és a 
kkv-nak gyakran leküzdhetetlen akadályokkal kell megküzdeniük, ha az EU-ban 
határokon átnyúló tevékenységet folytatnak;

34. megállapítja, hogy a közigazgatási szervek elektronikus szolgáltatásaihoz való határon 
átnyúló hozzáférés legfőbb akadálya az elektronikus aláírás és azonosítás használatához, 
valamint az e-kormányzati rendszerek uniós szintű kompatibilitásának hiányához 
kapcsolódik; felszólítja a Bizottságot az elektronikus aláírásra vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatára az elektronikus aláírás kölcsönös elismerésének biztosítása céljából;

35. hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni az elektronikus kormányzati alkalmazásokat, és 
szükség esetén módosítani kell ezeket annak érdekében, hogy a külföldi felhasználók 
részére is elérhetők legyenek; hangsúlyozza, hogy az kompatibilitásra mind helyi, 
regionális és nemzeti, mind pedig uniós szinten szükség van;

36. felkéri a tagállamokat az IKT-eszközök használatára az átláthatóság és 
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elszámoltathatóság javítása, az adminisztrációs terhek csökkentése, az adminisztrációs 
folyamatok javítása, a széndioxid-kibocsátás csökkentése,az állami források 
megtakarítása és a részvételi demokrácia elősegítése érdekében, megszilárdítva 
ugyanakkor a bizalom szintjét;

37. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az állami szektor honlapjaihoz 2015-ig megvalósítandó 
teljes körű hozzáférésre vonatkozó jogalkotási javaslatot elhalasztották; üdvözli a 
digitális társadalmi befogadás ütemtervét, és az elektronikus kormányzati portálok 
kapcsán felszólít a web-hozzáférhetőségi kezdeményezés (WAI) és a webtartalmak 
hozzáférhetőségére vonatkozó iránymutatások (WCAG) alkalmazására;

38. felhívja a figyelmet arra, hogy az utasok számára még mindig nehézségekbe ütközik az 
Unió területén multimodális utazáshoz jegyet foglalni és vásárolni, és felszólítja a 
Bizottságot, a tagállamokat és közlekedési vállalatokat, hogy 2015-ig biztosítsák egy 
integrált, multimodális jegykiadási rendszer megvalósítását;

39. üdvözli az elektronikus számlázásra vonatkozó kezdeményezést, amelynek célja, hogy 
2020-ig az elektronikus számlázási módszert tegye általánossá az EU-ban, továbbá 
üdvözli a Bizottságnak egy elektronikus számlázással foglalkozó többoldalú európai 
fórum (EMSFEI) létrehozására irányuló döntését;

40. hangsúlyozza az elektronikus számlázás alapvető előnyeit (rövidebb befizetési idő, 
kevesebb hiba, hatékonyabb héabeszedés, alacsonyabb nyomtatási és postaköltségek, a 
kereskedelmi tevékenység integrált feldolgozása), és felkéri az ipart és az európai 
szabványügyi szervezeteket, hogy folytassák az elektronikus számlázás közös 
adatmodellje felé mutató konvergenciát szorgalmazó erőfeszítéseiket;

41. rámutat arra, hogy az elektronikus aláírások szabályozásának tekintetében a 
tagállamokban tapasztalható különbségek továbbra is jelentősen akadályozzák az Unió 
egységes piacának megfelelő működését, különösen a szolgáltatásnyújtást; úgy gondolja, 
hogy feltétlenül létre kell hozni az elektronikus aláírások Unió-szerte történő elismerésére 
vonatkozó egységes rendszert;

42. hangsúlyozza a jogbiztonság, a világos műszaki környezet, valamint a jogi 
követelményeken, a kereskedelmi szabályokon és a közös műszaki szabványokon alapuló 
nyitott és átjárható megoldások fontosságát az elektronikus számlázás tekintetében, hogy 
elősegítsék annak széleskörű bevezetését.
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