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Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság úgy határozott, 
hogy levél formájában terjeszti véleményét az Önök bizottsága elé.

A bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a jelen levél mellékletében szereplő 
javaslatokat.
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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványában vegye figyelembe az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel a 2021. évi uniós költségvetés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret első költségvetése;

B. mivel a Parlament 2018 novembere óta készen áll az új többéves pénzügyi keretről 
szóló tárgyalásokra, a Tanács azonban eddig nem folytatott teljes értékű tárgyalásokat, 
és így a megállapodás elérésének lehetősége állandóan csökken;

C. mivel a belső piac létrehozása óta jelentős mértékben hozzájárul az Unióban a 
növekedéshez, a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz, ami lehetővé tette a 
személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke Unión belüli szabadabb mozgását, új 
lehetőségeket és méretgazdaságosságot teremtett az európai vállalkozások, különösen 
a mikro-, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, hozzájárult a 
munkahelyteremtéshez, és nagyobb választékot kínált alacsonyabb árakon a 
fogyasztók számára, biztosítva védelmüket és a kínált termékek és szolgáltatások 
magas színvonalát; mivel a belső piac az éghajlatváltozás növekvő nyomására reagáló, 
erőforrás- és energiahatékony, fenntartható gazdasággá való átalakulás 
megvalósításának központi eleme; mivel az egységes piac kiteljesítésének továbbra is 
a 2021. évi költségvetés egyik elsődleges céljának kell lennie;

D. mivel a digitális egységes piacot az átfogó egységes piac egyik kulcsfontosságú 
elemének kell tekinteni, amelynek hatékony megvalósítása elengedhetetlen feltétele a 
teljes egységes piac hatékony működésének, ami mind a polgárok, mind a 
vállalkozások javát szolgálja;

1. üdvözli a költségvetés EP-re vonatkozó III. szakasza előadójának arra irányuló 
törekvését, hogy az Egységes piac programra a 2021-es évre (2018-as árakon) 883 
millió eurót irányozzon elő, ami megfelel a következő többéves pénzügyi keretre 
(2021–2027) vonatkozó parlamenti javaslatnak, amely az Egységes piac klaszter 
kiadásainak a Bizottság javaslatához képest csaknem felével (azaz 2018-as árakon 
48,5%-kal) való jelentős növeléséből áll, figyelembe véve az említett program várható 
kiadási profilját, amely egyértelműen bizonyítja annak fontosságát; hangsúlyozza, 
hogy a soron következő tárgyalások során fenn kell tartani az előirányzatok ezen 
arányait; csalódottságának ad hangot a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret vagy az Európai Tanács elnöke által benyújtott felülvizsgált „tárgyalási 
keretdokumentum” miatt, amely a becslések szerint 57,1%-kal csökkenti az Egységes 
piac program előirányzatait;

2. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsanak fenn magas szintű kötelezettségvállalásokat az új 
Egységes piac program1 (beleértve a korábbi COSME-fellépéseket is) tekintetében, 
amely az egységes piac széttöredezettségének kezelésére, a fogyasztók lehetőségeinek 

1 COM(2018)0441.
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növelésére és védelmükre irányul, és lehetővé teszi a mikro- és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára, hogy teljes mértékben kihasználják a jól működő 
egységes piac előnyeit, ami elengedhetetlen az európai gazdaság fejlődéséhez, 
miközben a fenntarthatóságra összpontosít; 

3. üdvözli az „Európa digitális jövőjének megtervezése” és az „Európai adatstratégia” 
című bizottsági közleményeket, valamint a mesterséges intelligenciáról szóló bizottsági 
fehér könyvet, mivel mindhárom kezdeményezés fontos gondolatokat tartalmaz a 
fogyasztóvédelemmel és az egységes piacon működő vállalatokra vonatkozó 
harmonizált szabályokkal kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a többéves 
pénzügyi kerethez kapcsolódó programok részét képező digitális kezdeményezéseit 
megfelelően finanszírozni kell;

4. üdvözli a Bizottság által az európai zöld megállapodásra vonatkozóan javasolt új 
kezdeményezéseket, különösen „A fogyasztók zöld átállásért való 
felelősségvállalásának ösztönzése” című kezdeményezést, mivel a fogyasztók 
fenntartható fogyasztási minták iránti elkötelezettségének előmozdítása 
kulcsfontosságú a zöld megállapodás elsődleges céljainak megvalósításához; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a fogyasztók tudatosságát, és az Egységes piac program 
(többéves pénzügyi keret) jövőbeli fogyasztóvédelmi politikáinak részeként a 
fenntartható fogyasztást előmozdító intézkedésekre kell irányítani a finanszírozást;

5. hangsúlyozza, hogy átfogó, fenntartható fogyasztási minták elérése céljából az egységes 
piac szabályai kulcsfontosságúak azon termékek és szolgáltatások, folyamatok és üzleti 
modellek ösztönzése érdekében, amelyek célja a körforgásos jelleg elérése a 
fenntarthatósági és tartóssági követelmények révén, összhangban az európai zöld 
megállapodás céljaival; emlékeztet arra, hogy gazdaságunk fenntarthatóságra való 
átállásának támogatása érdekében – versenyképességünk megőrzése mellett – az 
Egységes piac programon (többéves pénzügyi keret) keresztül biztosítani kell a célzott 
intézkedések megfelelő finanszírozását;

6. további források elkülönítésére szólít fel az egységes digitális kapu teljes körű 
megvalósítása érdekében, amely több tagállamban is késedelmet szenvedhet; 
megjegyzi, hogy a közigazgatás korszerűsítését és a közszolgáltatások 
digitalizációjának kezelését célzó e-kormányzati programok hozzáadott értéket 
jelentenek az egységes piac valamennyi szereplője, különösen a polgárok és a 
vállalkozások számára; emlékeztet arra, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni 
nagyratörő projektek indítására ezen a területen;

7. emlékeztet arra, hogy a fogyasztóvédelem a polgárokat érintő uniós politika egyik 
leglényegesebb területe, amely különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókat 
támogatja; hangsúlyozza, hogy folyamatosan javítani kell a fogyasztóvédelmi politikát, 
különösen a digitális és fizikai területeken felmerülő kihívások fényében, az elsősorban 
az egységes piacon belüli tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelmet 
célzó meglévő rendelkezések megfelelő finanszírozása és végrehajtása révén;

8. hangsúlyozza, hogy az egységes piac szabályainak hatékony érvényesítése fontos 
szerepet játszik a fogyasztóvédelmi politikában annak biztosítása révén, hogy a 
fogyasztók számára biztonságos és az előírásoknak megfelelő termékeket és 
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szolgáltatásokat kínáljanak mind az online, mind az offline piacokon; hangsúlyozza, 
hogy a piacfelügyeleti hatóságok között nagyobb együttműködésre van szükség uniós 
szinten, és meg kell erősíteni a meglévő keretet; ezért külön finanszírozást kér ezen a 
területen az Egységes piac program (többéves pénzügyi keret) keretében;

9. hangsúlyozza, hogy növelni kell a vámunió korszerűsítésére szolgáló 
kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét, az Uniós Vámkódex (Vámkódex) 
végrehajtásának és az elektronikus vámrendszerek fejlesztésének támogatására; 
megjegyzi, hogy az Egységes piac szakpolitikai klaszterben csak a Vám program 
finanszírozására szánt előirányzatokat tervezték előre, ugyanakkor úgy véli, hogy a 
vámellenőrzési eszköz finanszírozását2 is bele kell foglalni ebbe a klaszterbe; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az Európai Tanács elnökének a Vám programról és a 
vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására szolgáló eszközről szóló 
javaslatában előirányzott 31%-os csökkentés veszélyezteti mindkét program 
célkitűzéseinek elérését;

10. megállapítja, hogy ha a Tanács nem állapodik meg a tárgyalási álláspontról, az 
késleltetheti a Parlamenttel folytatott tárgyalásokat, és azzal a kockázattal járhat, hogy 
késlelteti a 2021-ben kezdődő programok – különösen az új Egységes piac program, 
valamint a Vám program és a vámellenőrzési eszköz, amely nem egy meglévő program 
folytatása, hanem egy új kezdeményezés – hatálybalépését.

2 COM(2018)0442.


