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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. támogatja a Bizottságnak azt az elképzelését, hogy az egységes piaci intézkedéscsomaggal 
globális és pragmatikus vitát indít el a belső piac hasznairól és költségeiről egész 
Európában, és arra kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon a polgárokra nehezedő 
adminisztratív terheket csökkentő belső piaci szabályok hatékony végrehajtásáról; 

2. üdvözli azt a célkitűzést, amely az európaiaknak mint az európai gazdasági fellendülés 
főszereplőinek a piac középpontjába való visszahelyezésére irányul, ami helyreállíthatja 
az egységes piacba vetett bizalmat; 

3. osztja azt a meggyőződést, hogy a politikai és gazdasági integráció kiteljesítésének 
alapjául az egységes európai piac tökéletes megvalósításának kell szolgálnia;

4. osztozik az egységes, versenyképes piac európai szintű közös kiépítésére irányuló 
célkitűzésben és a nagyra törőbb szociális piacgazdaságra irányuló törekvésben, amely 
választ adhat a ma előttünk álló kihívásokra, új munkalehetőségeket teremthet, és 
előmozdíthatja az intelligens, környezetbarát és inkluzív növekedést, amely a 
vállalkozások és a polgárok számára egyaránt előnyös;

5. üdvözli, hogy a Bizottság felhívta a tagállamokat az egységes piacra vonatkozó irányelvek 
átültetésében mutatkozó elmaradásaik 0,5%-ra történő csökkentésére, valamint hogy adják 
meg az átültető intézkedésekre vonatkozó megfelelési táblázataikat;

6. megismétli azt a követelését, hogy szigorúan csökkenteni kell a Bizottság által indított 
jogsértési eljárások hosszát, amelyek elrendelésével a tagállamok uniós jogszabályoknak 
való megfelelését igyekeznek elérni, nagyon sajnálja viszont, hogy ezeknek az 
eljárásoknak nincs semmilyen közvetlen hatása azokra az uniós polgárokra és lakosokra, 
akik áldozatául estek az uniós jog elmaradt végrehajtásának;

7. megerősíti, hogy a tagállamoknak kötelességük elfogadni és végrehajtani a belső piacra és 
az európai polgárok azzal összefüggő jogaira vonatkozó európai jogszabályokat; 

8. támogatja a Bizottságnak azt az óhaját, hogy erősíteni kívánja a konzultációt a civil 
társadalommal (érdekelt felek, nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek, 
munkaadók stb.) a belső piacra vonatkozó jogalkotási szövegek előkészítése során;

9. meggyőződése, hogy a petíciós eljárás kedvezően hozzájárulhat a polgárok belső piachoz 
való hozzáállásának javításához;

10. úgy véli, hogy az EU-nak az egységes piac által kínált előnyök tudatosításával és 
megértetésével meg kell változtatnia a polgárok egységes piacról alkotott felfogását;

11. felkéri a Bizottságot, hogy fogadjon el egy világos és gyors „polgári chartát” arról a 
jogosultságról, hogy az EU-n belül mindenhol lehet élni és dolgozni, és dolgozzon ki egy 
többnyelvű, célzott közleményt azokról a mindennapi problémákról, amelyekkel a 
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polgárok az Európán belül történő költözés, vásárlás és eladás során szembesülnek, 
valamint azokról a szociális, egészségügyi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi 
szabványokról, amelyekre támaszkodhatnak;

12. „az EU polgárait megillető jogok” egyablakos ügyintézőhely tényleges népszerűsítését 
kéri a tanácsért vagy jogorvoslatért forduló polgárok számára, hogy tudatosítani lehessen 
az európai polgárokban a belső piac valóságát, és meggyőződése, hogy ezzel az Európai 
Parlamentnek is közvetlenül foglalkoznia kellene kommunikációs stratégiájában;

13. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő gyakorlatias javaslatokat a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fogyasztóvédelem kisvállalkozásokra és az egyes 
polgárokra való kiterjesztésére;

14. ösztönzi a belső piac keretében működő alternatív vitarendezési mechanizmusok 
igénybevételét, annak lehetősége mellett, hogy ezeket interneten keresztül is igénybe 
lehessen venni;

15. tudomásul veszi a SOLVIT pozitív szerepét abban, hogy költséget takarít meg az európai 
polgárok számára, és nem hivatalos megoldást nyújt a polgárok és a vállalkozások 
számára a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó 
problémákra;

16. különös érdeklődéssel tekint minden olyan erőfeszítésre, amelynek célja, hogy modern, 
hatékonyabb és eredményesebb közlekedési hálózattal lássa el az EU-t, amely a 
távolságok megszüntetésével közelebb hozza egymáshoz az európai polgárokat, és segít 
az összetartozás érzésének és a polgári szerepvállalásnak az erősítésében;

17. úgy véli, hogy a fogyasztóvédelmi rendszerek és az adatvédelem egész EU-ban történő 
javítása biztosíthatja a határokon átnyúló online tranzakciókba vetett fogyasztói bizalmat;

18. hangsúlyozza, hogy az egységes piac végrehajtása során teljes mértékben tiszteletben kell 
tartani az Unió polgárainak és lakosainak az alapjogi chartában foglalt jogait.


