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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. úgy ítéli meg, hogy a fogyasztóvédelmi és belső piaci politika területe kiemelkedő 
fontosságú Európa polgárok és vállalkozások felé történő kommunikálásában; felszólítja a 
tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a belső piac által nemzeti, regionális és helyi 
szinten nyújtott előnyök kommunikálásában;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy szélesítse azon érdekelt felek körét, akiknek véleményét az 
uniós jogszabályokról folytatott konzultációk során meghallgatják; ebben az 
összefüggésben hangsúlyozza a szakemberek transznacionális hálózatainak fontosságát, 
amelyek platformot kínálnak az EU politikáiról folytatott tájékozott eszmecseréhez,
hozzájárulva ezzel az uniós jogszabályok minőségének javításához; elismeri a 
jogszabályok végrehajtása során felmerülő problémákat, és ösztönzi a fogyasztókat és a 
vállalkozásokat jogaik gyakorlására és arra, hogy beszámoljanak az uniós intézményeknek 
a létező problémákról;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy rendeljenek több forrást a SOLVIT vitarendezési 
hálózatához; felkéri a Bizottságot, hogy az egységes piacról nyújtott tájékoztatáson és 
tanácsadáson keresztül gyorsítsa fel a különböző szolgáltatások racionalizálását; 
erőteljesen támogatja ezért az egységes piac kérdéseivel foglalkozó segítségnyújtási 
szolgáltatással kapcsolatos integrált megközelítés koncepcióját egy egységes hozzáférésű 
weboldal létrehozásával;

4. felkéri a Bizottságot, hogy fokozza koordinációs erőfeszítéseit a fogyasztók oktatása és 
tájékoztatása terén; felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák a tudatosságot az európai 
fogyasztóvédelmi központok hálózatával és az uniós fogyasztóvédelmi jogokkal 
kapcsolatban;

5. sürgeti a tagállamokat, hogy a globális pénzügyi válság és a fogyasztók növekvő 
eladósodottságának fényében tegyenek erőfeszítéseket a fogyasztók pénzügyi 
műveltségének javítására; 

6. üdvözli a Bizottságnak az igazgatási teher csökkentésére és a jobb szabályozásra irányuló 
erőfeszítéseit; különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében javítások megtételére 
szólít fel.
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