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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egységes piac megerősítéséről: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője
(2020/2020(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről 
szóló 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és 
problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu 
létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2018. október 2-i 
(EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

– tekintettel „A 21. század kihívásainak megfelelő európai kiskereskedelmi ágazat” című, 
2018. április 19-i bizottsági közleményre (COM(2018)0219), 

– tekintettel az egységes piacra vonatkozó csomagról szóló, 2018. december 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a „Contribution to Growth: The Single Market for Services - Delivering 
Economic benefits for citizens and businesses” (Hozzájárulás a növekedéshez: A 
szolgáltatások egységes piaca – Gazdasági előnyök a polgárok és az üzleti 
vállalkozások számára) című, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által 
megrendelt 2019. februári tanulmányra,

– tekintettel „A belső piaci akadályok azonosítása és kiküszöbölése” című, 2020. március 
10-i bizottsági közleményre (COM(2020)0093), 

– tekintettel az egységes piaci szabályok jobb végrehajtására és érvényesítésére irányuló 
hosszú távú cselekvési tervről szóló, 2020. március 10-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0094), 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel a szolgáltatási irányelv és a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv 
kulcsfontosságú eszközök a szolgáltatások Európai Unión belüli szabad mozgása előtt 
álló akadályok leküzdésében, ám a szolgáltatások egységes piacában rejlő lehetőségek 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0511.
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még mindig nagyrészt kiaknázatlanok;

B. mivel a szolgáltatások az EU teljes gazdasági tevékenységének mintegy 70%-át és 
foglalkoztatásának hasonló hányadát teszik ki, míg az EU-n belüli kereskedelemben a 
szolgáltatások aránya csak 20% körül van;

C. mivel tanulmányok igazolják, hogy a szabályozások hatékony végrehajtása és jobb 
harmonizációja révén a szolgáltatások egységes piacának megvalósításából eredő 
lehetséges nyereség legalább 297 milliárd EUR-t tehet ki, ami az uniós GDP 2%-ának 
felel meg;

D. mivel a Covid19-világjárvány miatt az EU jelenleg recesszióval és növekvő 
munkanélküliséggel néz szembe, és ezért a szolgáltatások egységes piacának 
megvalósítása intelligens és hatékony módja a gazdasági növekedés további állami 
kiadások nélkül történő megteremtésének;

E. mivel integráltabb és összekapcsoltabb szolgáltatási piacra van szükség az 
éghajlatváltozás kezelése, a fenntartható gazdaság megteremtése és az európai zöld 
megállapodás teljes potenciáljának felszabadítása érdekében;

F. mivel a széttöredezettség, a korlátozó nemzeti szabályozás és a túlszabályozás nemcsak 
a vállalkozásokat hátráltatja, hanem a fogyasztókat is, akik kevesebb választási 
lehetőséggel rendelkeznek és magasabb árat fizetnek;

G. mivel a meglévő szabályok hatékony végrehajtása és a túlzott követelmények eltörlése a 
tagállamoktól függ;

H. mivel a meglévő jogszabályok hiányos érvényesítése végrehajtási hiányosságot 
eredményez, ugyanis a nem megfelelően végrehajtott rendelkezéseket lehetetlen 
hatékonyan érvényesíteni;

I. mivel a nehézkes adminisztratív eljárások, az eltérő nemzeti szabályozások és 
különösen a szükséges információkhoz való hozzáférés akadályai megkülönböztetéshez 
vezettek, és megnehezítették a határokon átnyúló kereskedelmet, különösen a kisebb 
vállalatok számára;

Az egységes piacon belüli akadályok felszámolása 

1. hangsúlyozza, hogy az egységes piac előmozdítása, beleértve a szolgáltatások és a 
személyek szabad mozgását is, rendkívül fontos a Covid19 okozta gazdasági válság 
kezeléséhez; sürgeti valamennyi tagállamot, hogy a lehető leghamarabb enyhítsék az 
egységes piacon belüli szabad mozgásra vonatkozó korlátozásokat;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban a bürokrácia, a nehézkes adminisztratív 
gyakorlatok és a szolgáltatókra vonatkozó szabályozási korlátozások indokolatlan 
akadályokat teremtenek, megfosztva ezáltal a polgárokat a munkahelyektől, a 
fogyasztókat a választási lehetőségektől és a vállalkozókat a lehetőségektől;

3. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatási irányelv célja a széttöredezettség csökkentése, az 
egységes piac integrációjának elmélyítése, valamint annak előkészítése, hogy a 
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vállalkozások és a fogyasztók egyaránt teljes mértékben ki tudják aknázni a bennük 
rejlő lehetőségeket;

4. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatások szabad mozgásának megkönnyítése érdekében a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv a kölcsönös 
elismerésre épül;

5. sajnálja, hogy a tagállamok hazai piacuk elszigetelését gyakran indokolják a 
közérdekhez kapcsolódó okokkal; kiemeli, hogy az olyan követelmények, mint a 
területi korlátozások és a gazdasági szükségesség vizsgálata indokolatlan akadályokat 
gördítenek a határokon átnyúló letelepedés elé;

6. emlékeztet a szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítési eljárás felülvizsgálatára irányuló 
bizottsági javaslat fontosságára; sajnálja, hogy a javaslatot nem lehetett elfogadni, mivel 
a Tanácsban nem született megállapodás;

7. megjegyzi, hogy az európai szolgáltatási e-kártyára vonatkozó bizottsági jogalkotási 
javaslat célja a továbbra is fennálló adminisztratív akadályok felszámolása volt; 
hangsúlyozza, hogy ezek az akadályok költségesek a szolgáltatók számára, és továbbra 
is jelentős visszatartó erőt jelentenek az egységes piacon belüli, határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás tekintetében;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák a jelenlegi jogszabályok megfelelő 
végrehajtását, és kerüljék el a túlszabályozást és a szükségtelen követelményeket, 
ezáltal könnyítve meg a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást és biztosítva egyenlő 
versenyfeltételeket; 

9. felszólítja a nemzeti parlamenteket, hogy aktívan működjenek közre a meglévő 
szabályok végrehajtásának támogatásában, és éljenek a nemzeti hatóságokkal szembeni 
ellenőrzési hatáskörükkel;

10. sürgeti az érdekelt feleket, az üzleti világot és a szociális partnereket, hogy vállaljanak 
szerepet abban, hogy felszólítják a kormányokat az európai szolgáltatási ágazat 
újjáélesztésére; 

A meglévő jogszabályok érvényesítésének biztosítása

11. megjegyzi, hogy a szolgáltatások szabad mozgása az egységes piac központi eleme, és 
jelentős gazdasági előnyökkel járhat, feltéve, hogy a helyi és regionális 
önkormányzatok, a nemzeti bíróságok és az Európai Bizottság megfelelő és aktív 
jogérvényesítést folytatnak; 

12. rámutat arra, hogy a nem megfelelő végrehajtásnak az egész Európai Unióban a 
vállalkozások és a fogyasztók fizetik meg az árát; ösztönzi a Bizottságot, hogy kezelje 
prioritásként a jogérvényesítést, és csökkentse az akadályokat a jelentős gazdasági 
hatással bíró területeken; 

13. kiemeli, hogy a tagállamok túlságosan gyakran hivatkoznak közérdeken alapuló 
kényszerítő indokra a szolgáltatások egységes piacára nézve ártalmas módon; felhívja a 
Bizottságot, hogy javítsa a jogszabályok átültetése és végrehajtása terén nyújtott 
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tagállami teljesítmények nyomon követését; 

14. ösztönzi a Bizottságot, hogy a meglévő szabályok teljes körű érvényesítésének 
biztosítása érdekében minden rendelkezésére álló eszközt vegyen igénybe; kéri 
gyorsított kötelezettségszegési eljárások alkalmazását minden olyan esetben, amikor a 
vonatkozó jogszabályok súlyos megsértését állapítják meg;

15. kéri a Bizottságot, hogy fokozza a tagállamok közötti hatékony koordináció és 
információcsere biztosítására irányuló erőfeszítéseit a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatos eljárások és ellenőrzések megkettőzésének elkerülése 
érdekében;

16. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hajtsák végre az egységes piaci szabályok 
jobb végrehajtására és érvényesítésére irányuló hosszú távú cselekvési tervet annak 
érdekében, hogy maximalizálják a szolgáltatások egységes piacában rejlő lehetőségeket;

A szabályozás egyértelműségének előmozdítása: nemzeti információs portálok

17. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az egységes digitális kapu online hozzáférési 
pontként szolgáljon az uniós és nemzeti információkhoz, eljárásokhoz és segítségnyújtó 
szolgáltatásokhoz az egységes piacon; 

18. javasolja, hogy a tagállamok kkv-barát módon valósítsák meg az egységes digitális 
kaput azáltal, hogy a kapun felhasználóbarát tájékoztatást, segítségnyújtási 
szolgáltatásokat és eljárásokat biztosítanak annak érdekében, hogy az a lehető 
legnagyobb mértékben virtuális egyablakos ügyintézési ponttá váljon, és biztosítsa a 
felhasználóközpontúság maximális szintjét; 

19. javasolja, hogy a Bizottság és a tagállamok az egységes digitális kapun keresztül 
rendszeresen nyújtsanak felhasználóbarát tájékoztatást minden olyan új uniós 
jogszabályról, amely jogokat vagy kötelezettségeket teremt a polgárok és a 
vállalkozások számára;

20. a jelenlegi válságra tekintettel sürgeti a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel digitalizálási 
munkájukat, különösen a vállalkozásokat érintő eljárások esetében;

21. javasolja, hogy a Bizottság minden tagállamban segítse a nemzeti hatóságokat egy 
nemzeti egységes piaci információs portál létrehozásában, amely a fogyasztók, a 
munkavállalók és a vállalkozások számára a következő információkat biztosítja:

a. a vállalatok által az adott tagállamban alkalmazandó nemzeti és uniós szabályok;
b. azok a lépések, amelyeket a vállalatoknak kell tenniük annak érdekében, hogy 

megfeleljenek ezeknek a szabályoknak, eljárás szerint összegezve, lépésről lépésre 
történő iránymutatással;

c. azok a dokumentumok, amelyekkel a vállalatoknak rendelkezniük kell, és azok 
határideje; 

d. azon hatóságok, amelyekkel a vállalatoknak fel kell venniük a kapcsolatot a 
szükséges engedély stb. megszerzése érdekében;
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22. javasolja, hogy a nemzeti információs portálok segítsék az adott tagállamban üzleti 
tevékenységet folytatni kívánó külföldi vállalatokat, valamint a szolgáltatásokat és 
árukat más tagállamokba exportálni kívánó helyi vállalatokat; 

23. sürgeti a tagállamok nemzeti információs portáljai közötti együttműködést annak 
biztosítása érdekében, hogy a vállalatok, a munkavállalók és a polgárok pontos, átfogó 
és naprakész információkhoz jussanak; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy játsszon koordinációs szerepet a nemzeti információs 
portálok közötti információmegosztásban;

25 hangsúlyozza, hogy az egységes digitális kapun keresztül valamennyi nemzeti 
információs portálnak hozzáférhetőnek kell lennie;

26. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az egységes piacra vonatkozó új 
irányelvek vagy rendeletek tartalmazzanak egy, a nemzeti információs kapcsolattartó 
pont létrehozására vonatkozó követelményt;

Értékelés biztosítása: az egységes piaci eredménytábla és a korlátozottsági mutatók

27. támogatja a Bizottság arra irányuló előzetes kezdeményezését, hogy aktualizálja az 
egységes piaci eredménytáblát olyan új mutatókkal, amelyek segítségével értékelni 
lehet a vonatkozó egységes piaci jogszabályok tagállami végrehajtását;

28. javasolja, hogy az aktualizált egységes piaci eredménytábla a végfelhasználók 
szemszögéből elemezze a releváns kérdéseket, értékelve, hogy az aggályokat és a 
panaszokat rendezték-e, például a SOLVIT keretében;

29. sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el mennyiségi és minőségi értékelési módszert; 
megjegyzi, hogy fontos annak értékelése, hogy a vonatkozó uniós irányelveket időben 
és az uniós jogalkotók szándékának megfelelően hajtják-e végre;

30. javasolja, hogy az aktualizált egységes piaci eredménytábla kapcsolódjon a meglévő 
korlátozottsági mutatókhoz, és térképezze fel a szolgáltatásokra vonatkozó 
korlátozásokat, valamint a vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának és 
érvényesítésének különböző szintjeit;

31. felkéri a Bizottságot, hogy frissítse a meglévő korlátozottsági mutatókat annak 
érdekében, hogy egyrészt segítsen a tagállamoknak meghatározni, hol kell 
erőfeszítéseket tenniük a korlátozások csökkentésére, másrészt nyomon kövesse a 
korlátozások csökkentésére irányuló erőfeszítéseiket.

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS

A koronavírus-pandémia okozta gazdasági válság csak fokozta a szolgáltatási ágazatban rejlő 
növekedési és munkahelyteremtési lehetőségek teljes kibontakoztatásának sürgősségét. Ezért 
a szolgáltatások egységes piacon belüli szabad mozgásának kiemelt helyet kell elfoglalnia a 
politikai napirendben. Az állásfoglalás célja, hogy nagyobb egyértelműséget és átláthatóságot 
biztosítson a vállalkozások és a fogyasztók számára egyaránt, és kezelje az egységes piac 
széttöredezettségét azáltal, hogy szembeállítja a tagállamokat a szolgáltatási irányelv 
betűjének és szellemének teljes körű végrehajtásával kapcsolatos felelősségükkel.

Ennek megfelelően az előadó javasolja: I. az egységes piacon belüli nemzeti akadályok 
közvetlen kezelését, II. a meglévő jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítását, III. a 
szabályozás egyértelműségének javítását nemzeti információs portálok bevezetésével, 
valamint IV. további értékelési eszközök biztosítását az egységes piaci eredménytáblákon és 
korlátozottsági mutatókon keresztül.

A szolgáltatásokban rejlő kiaknázatlan növekedési és foglalkoztatási potenciál 

A szolgáltatási ágazat az Európai Unió nélkülözhetetlen növekedési motorja. Az EU GDP-
jének mintegy 70%-át és foglalkoztatásának hasonló hányadát teszi ki. A szolgáltatásnyújtás 
jellege miatt szorosan kapcsolódik más gazdasági ágazatokhoz, például a feldolgozóiparhoz 
és a digitális gazdasághoz. A szolgáltatások jobban működő belső piaca ezért elengedhetetlen 
a versenyképesebb és innovatívabb európai gazdasághoz. 

A szolgáltatási irányelv és a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv fontos 
mérföldkövet jelentett a szolgáltatások EU-n belüli szabad mozgása előtt álló akadályok 
kezelésében. A szolgáltatások egységes piacában rejlő lehetőségek azonban továbbra is 
nagyrészt kiaknázatlanok. Az irányelveket még több év elteltével sem hajtották teljes 
mértékben végre minden tagállamban. Bőséges bizonyíték áll rendelkezésre, hogy a 
bürokrácia, a megkülönböztető gyakorlatok és szabályozási korlátozások indokolatlan 
akadályokat teremtenek, megfosztva ezáltal a polgárokat a munkahelyektől, a fogyasztókat a 
választási lehetőségektől és a vállalkozókat a lehetőségektől. Az egységes piac megvalósítását 
úgy a Bizottság, mint a helyi, regionális és nemzeti hatóságok elégtelen jogérvényesítése is 
akadályozza. 

A koronavírus-világjárvány okozta történelmi recesszióval és növekvő munkanélküliséggel 
szemben rendkívül fontos az ambiciózus európai válasz. A szolgáltatások egységes piacának 
megvalósítása egyike azon kevés területeknek, ahol az államadósság növelése nélkül tudunk 
növekedést elérni. Tanulmányok igazolják, hogy a szolgáltatási szabályozások hatékony 
végrehajtásából és jobb harmonizációjából eredő lehetséges nyereség legalább 297 milliárd 
EUR-t tehet ki, ami az uniós GDP 2%-ának felel meg. 

Az egységes piacon belüli nemzeti akadályok felszámolása 

Az elégtelen végrehajtás és a végrehajtás elmaradása káros következményekkel jár az Európai 
Unióban mind a fogyasztókra, mind a szolgáltatókra nézve. A bürokráciától és az 
indokolatlan adminisztratív akadályoktól különösen a kkv-k szenvednek. Sajnos néhány 
tagállam hazai piaca elszigetelését gyakran indokolja közérdekhez kapcsolódó okokkal. 
Különösen a túlszabályozás, a jogi formára vonatkozó megterhelő követelmények, a területi 
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korlátozások és a gazdasági szükségesség vizsgálata akadályozza a szolgáltatásnyújtást, és 
szorít ki bizonyos érdekelt feleket a piacról. 

Ebben az összefüggésben az előadó üdvözli a Bizottságnak az adminisztratív akadályok 
felszámolására irányuló munkáját, például az e-kártyára vonatkozó javaslat révén, és 
hangsúlyozza a meglévő jogszabályok, például az egységes digitális kapu kkv-barát 
végrehajtásának fontosságát.

A meglévő jogszabályok érvényesítésének biztosítása

A vállalkozások és a fogyasztók, akik akadályokkal és frusztrációval szembesülnek, amikor 
szolgáltatásokkal próbálnak kereskedni az EU-ban, gyakran hangsúlyozzák, hogy problémáik 
nem a jogszabályok hiányából erednek. Inkább a meglévő szabályok végrehajtásának és 
érvényesítésének súlyos hiányára utalnak.

A szolgáltatások Unión belüli kereskedelmére vonatkozó közös szabályok átültetése, 
végrehajtása és érvényesítése valamennyi tagállam közös felelőssége. Az előadó tisztában van 
a tagállamok eltérő realitásaival és azokkal a nehézségekkel, amelyek a nemzeti piacok 
fokozott verseny előtti megnyitása során tapasztalhatók. Fontos az elért eredmények 
elismerése is. A kettős mércék és a kivételek azonban semmilyen körülmények között nem 
engedhetők meg. Hasonlóképpen, a koronavirus-válságot a tagállamok nem használhatják fel 
ürügyként arra, hogy elhalasszák a vonatkozó egységes piaci szabályozások végrehajtását. 
Éppen ellenkezőleg, lehetővé kell tennünk az európaiak számára, hogy a lehető 
legszabadabban kereskedjenek annak érdekében, hogy segítsük a válság utáni fellendülést, és 
javítsuk Európa hosszú távú növekedési pályáját. 

Ezért az előadó üdvözli a Bizottság „Hosszú távú cselekvési terv az egységes piaci szabályok 
jobb végrehajtására és érvényesítésére” című közelmúltbeli közleményét, és támogatja az 
abban felvázolt kezdeményezéseket. Az előadó ugyanakkor határozottabb jogérvényesítési 
fellépésre szólítja fel a Bizottságot. Megfelelően ki kell használni a teljes eszköztárat, ideértve 
a gyorsított kötelezettségszegési eljárásokat is. Következményekkel kell járnia annak, ha a 
nemzeti szintű végrehajtás elégtelensége akadályozza az európai polgárok lehetőségeit és az 
európai gazdaság versenyképességét.

A szabályozás egyértelműségének előmozdítása: nemzeti információs portálok

Amikor európai jogszabályokat javasolnak, fogadnak el és hajtanak végre, fontos, hogy 
folyamatosan visszajelzést kérjenek azoktól a gazdasági szereplőktől, akik e szabályozás 
előnyeit élvezhetik. A szolgáltatások egységes piaca nem jelent kivételt. A vállalatok és a 
fogyasztók egyik legfontosabb üzenete Európa-szerte az, hogy a gyakorlatban gyakran 
nagyon nehéz megszerezni a szükséges információkat arról, hogy milyen szabályoknak kell 
megfelelniük, milyen eljárásokat kell követniük, és mely hatóságokkal kell felvenniük a 
kapcsolatot abban a tagállamban, ahol üzleti tevékenységet kívánnak folytatni. Ezenkívül a 
megadott információk gyakran csak az adott ország nyelvén állnak rendelkezésre. Amint arra 
a Bizottság „A belső piaci akadályok azonosítása és kiküszöbölése” című, igen releváns 
közleménye rámutatott, a vállalkozások 36%-a számol be nyelvi akadályokról, amikor az 
egységes piacon belül próbál kereskedni. Ez gyakran elriasztja a kkv-kat attól, hogy 
egyáltalán próbálkozzanak. 

E realitásokra tekintettel az előadó úgy véli, hogy a helyszíni információmegosztás 
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tekintetében összehangoltabb megközelítésre van szükség. Ezért a jelentés javaslatainak egy 
csoportja olyan nemzeti információs portálok létrehozását javasolja, amelyek célja az 
egységes digitális kapu kedvező hatásainak fokozása. Ezek a portálok egyetlen általános 
hozzáférési portálon keresztül egyesítik a meglévő kapcsolattartó pontokat, és tájékoztatják a 
vállalkozásokat és a fogyasztókat az üzleti tevékenység folytatásához kötelező valamennyi 
üzleti követelményről. Ezeknek az információknak a helyi nyelven kívül angol nyelven is 
elérhetőnek kell lenniük.

A Bizottságnak össze kell hangolnia az egyes nemzeti információs portálok munkáját. 
Továbbá az egységes digitális kapun keresztül valamennyi információnak hozzáférhetőnek 
kell lennie. Ez csupán az első logikus lépés az Európán belüli szolgáltatáskereskedelem 
fellendítése felé: lehetővé tenni a vállalkozások számára, hogy megismerjék, milyen 
szabályoknak kell megfelelniük, és milyen eljárásokat kell követniük. 

Értékelés biztosítása: az egységes piaci eredménytábla és a korlátozottsági mutatók

A tagállamok teljesítményének értékelése mind a végrehajtás, mind az információszolgáltatás 
tekintetében elengedhetetlen a szolgáltatások egységes piacának javításához. Lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy a bevált gyakorlatok révén tanuljanak egymástól, továbbá a 
meglévő (és jövőbeli) európai jogszabályok jobb működéséhez szükséges nyomás is 
növekszik. 

Ebben az összefüggésben az előadó határozottan támogatja az egységes piaci eredménytábla 
használatát és a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy azt új mutatókkal frissíti. Az 
eredménytáblát még aktívabban lehetne használni, például mennyiségi és minőségi mutatók 
alkalmazásával, valamint a tagállamoknak a szolgáltatáskereskedelem nyitottsága szerinti 
rangsorolásával. Ez lehetővé tenné a fogyasztók és a vállalkozások számára, hogy lássák, 
milyen előrelépések történnek és mely területeken, valamint lehetővé tenné a Bizottság 
számára, hogy a jogérvényesítést kiemelten kezelje azokon a területeken, ahol az különösen 
hiányzik.

Összefoglalva, az előadó azon a véleményen van, hogy a szolgáltatások egységes európai 
piaca csak a Parlament, a Bizottság és az egyes tagállamok közös erőfeszítésével valósítható 
meg, és nem csak új, célzott jogszabályok révén, hanem különösen sokkal jobb végrehajtás, 
információmegosztás és értékelés révén.


