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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak „Az egységes piac az emberek szemével” című jelentését 
(SEC(2011)1003), mivel azt hasznosnak tartja mind a polgárok fő aggályainak a politikai 
döntéshozók felé való közvetítése, mind a polgárok és vállalkozások azokról a 
problémákról való tájékoztatása terén, amelyekkel a belső piacon várhatóan 
szembesülnek;

2. üdvözli az egyablakos ügyintézési pontok tevékenységét, amelyek a tagállamokban 
egyszerűsítik az üzleti tevékenységek végzésével kapcsolatos tájékozódást és egyetlen 
nemzeti ügyintézési pontban központosítják a vállalkozásalapításhoz és -bővítéshez 
szükséges formaságokat és adminisztratív követelményeket;

3. üdvözli a SOLVIT, az Ön Európája – Tanácsadó Szolgálat, az Enterprise Europe 
Network, az európai fogyasztói központok, a Europe Direct Információs Központ és az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat pozitív szerepét abban, hogy információt és segítséget 
nyújtsanak a belső piacon a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozók számára; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miként javítható az e szolgáltatások közötti koordináció, 
és kerülhető el az erőfeszítések párhuzamossága és az erőforrások megkettőzése;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy összpontosítson arra, hogy az egyes tagállamokban működő 
képviseletein keresztül biztosítson egyablakos online és élő ügyintézési pontot a polgárok 
és a fogyasztók számára, amelynek az Európai Parlament tájékoztatási irodáival szorosan 
együttműködve kell munkáját végeznie annak érdekében, hogy minden polgár számára 
teljes körű, egyablakos ügyintézési pontot biztosítsanak;  véleménye szerint az egyes 
tagállamokban működő ilyen egyablakos online és élő ügyintézési pontok nagymértékben 
segítenének abban, hogy a belső piac hozzáférhetőbbé váljon, felhasználóbarát és 
hatékonyabb szolgáltatást nyújtva, amely nemcsak puszta információval szolgál, hanem 
könnyen érthetően tájékoztatja a közönséget a belső piac által kínált konkrét lehetőségek 
természetéről; úgy véli, hogy ezzel elkerülhető lenne a zavar a nagyközönség, a 
fogyasztók és a vállalkozások körében;

5. hangsúlyozza, hogy a különböző tagállamokban a munkavállalói mobilitásnak önkéntes 
lépésnek kell lennie, amelyhez mindenkor a munkavállalói jogok maradéktalan 
tiszteletben tartása társul;

6. megjegyzi, hogy a Parlament Petíciós Bizottságához benyújtott nagyszámú petíció 
foglalkozik a polgárok által a belső piacon – különösen az uniós jog helytelen átültetése 
vagy végrehajtása miatt – tapasztalt problémákkal; felszólítja a Bizottságot, hogy foglalja 
bele a jelentésébe a Petíciós Bizottsághoz benyújtott petíciókkal kapcsolatos 
megállapításokat és eredményeket; hangsúlyozza, hogy a petíciós eljárást jobban fel 
kellene használni az uniós jogalkotási folyamat javítására, különösen a határokon átnyúló 
kereskedelem akadályainak orvoslását szolgáló jogalkotási eszközök és a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében;
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7. felszólítja a Bizottságot az egyes kiemelt aggályok szempontjából releváns legfontosabb 
uniós jogszabályok megnevezésére, ezzel biztosítva, hogy a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások hasznos és jobban hozzáférhető információkkal rendelkezzenek az egységes 
piacon meglévő jogaikról;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőbeli jelentésekben hívja fel a figyelmet azokra a 
vonatkozó fellépésekre – amilyen például az uniós jogszabályok tagállamok általi
helytelen átültetése esetén kellő időben és megfelelő módon tett fellépés –, amelyek 
megtétele egyértelműen az ő feladata, és amelyek révén biztosítható az uniós jog 
megfelelő végrehajtása és a nem megfelelő jogszabályok felülvizsgálata;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy az egyes kiemelt aggályokról készítsen táblázatokat, 
amelyekben megjelöli azokat a szereplőket, akiknek feladata az egyes megjelölt kiváltó 
okokra vonatkozó megoldás megtalálása;

10. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a polgárok európai éve (2013) során 
tájékoztató kampányaikat azokra a problémás területekre összpontosítsák, amelyek az 
uniós polgárságon alapuló jogokhoz kapcsolódnak, mivel ezek – a jelentés kiválasztási 
módszertana alapján – valóban tükrözik, hogy a belső piacon mi a leginkább fontos az 
uniós polgárok számára mindennapi életük során;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőben találjon módot az uniós polgárságról szóló 
jelentés és az „Egységes piac az emberek szemével” című jelentés összeolvasztására, 
hiszen így elkerülhető a dupla munka és a kavarodás, valamint védelem biztosítható annak 
kockázatával szemben, hogy a problémákat a megoldásoktól szétválasztva kezeljék.
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