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Az egységes piac felülvizsgálata

Az Európai Parlament 2007. szeptember 4-i állásfoglalása az egységes piac felülvizsgálatáról: az aka-
dályok és elégtelenségek kiküszöbölése jobb végrehajtás és alkalmazás révén (2007/2024(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Egységes piac a polgárok számára – Időközi jelentés
az Európai Tanács 2007-es tavaszi ülésére” című közleményére (COM(2007)0060),

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett, „Polgárközpontú program: Eredményeket Európának” című
közleményére (COM(2006)0211),

– tekintettel a Bizottságnak a tavaszi Európai Tanácshoz intézett, „A növekedést és foglalkoztatást célzó,
megújult lisszaboni stratégia megvalósítása – Az eredmények éve” című közleményére
(COM(2006)0816),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Éves politikai stratégia 2008-ra” című közleményére
(COM(2007)0065),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, valamint az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottsághoz intézett, „Az áruk belső piaca: Európa versenyképességének sarokköve” című
közleményére (COM(2007)0035),

– tekintettel a Bizottság által előterjesztett, a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló Zöld könyvre
(COM(2006)0744),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Európai Unión belüli jobb szabályozás stratégiai
felülvizsgálata” című közleményére (COM(2006)0689),

– tekintettel a brüsszeli Európai Tanács 2007. március 8–9-i elnökségi következtetéseire,

– tekintettel az Európai Unióban nyújtott általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló, 2007. március
14-i állásfoglalására (1),

– tekintettel az egészségügyi szolgáltatások belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvből való kizárásának
hatásáról és következményeiről szóló, 2007. május 23-i európai parlamenti állásfoglalásra (2),

– tekintettel a Stuttgartban 2007. április 16–17-én megtartott negyedik európai kézműipari és kisvállal-
kozási konferencia zárónyilatkozatára,

– tekintettel a 2007. március 25-i Berlini Nyilatkozatra,

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0070.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0201.
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– tekintettel a Bizottság gazdasági lapjának „Lépések a mélyebb gazdasági integráció felé: a belső piac a
XXI. században – Hozzájárulás az egységes piac felülvizsgálatához” című, 271. számára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság
véleményére (A6-0295/2007),

A. mivel európai összefüggésben az egységes piac olyan példa nélküli vívmány, amely a fogyasztók részére
szélesebb választékot és alacsonyabb árakat nyújt, az üzleti szféra részére versenyképes és dinamikus
környezetet teremt, és lehetővé teszi az európai kultúrák közötti eszme- és tapasztalatcserét;

B. mivel a lisszaboni stratégia a társadalmi kohéziót választotta mottójául, és a társadalmi dimenziónak
hangsúlyosabb szerepet adott az Unió ágazati politikáiban;

C. mivel az egységes piac és annak négy építőeleme, az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke
szabad áramlása, döntő lépés volt az európai integráció felé;

D. mivel az egységes piac 1992-ben történő létrehozása a következő három elven alapult:

– verseny: az egységes piac szociális piacgazdaság elve alapján történő megvalósításának lehetővé
tétele, a versenyből származó előnyökhöz fűződő jog támogatásával, amely a gazdasági hatalommal
való visszaélés megfékezésére, nem csupán a hatóságok hatáskörének korlátozására kialakított, alap-
vető demokratikus jog;

– együttműködés: a Szerződésekben és a közösségi programokban meghatározott, határokon átnyúló
és az egész EU-ra kiterjedő célkitűzések megvalósításának lehetővé tétele; és

– szolidaritás: a különböző felek egyesítése, valamint a szociális, gazdasági és területi kohézió célki-
tűzéseinek megvalósítása,

E. mivel a lisszaboni stratégia a tagállamokban strukturális reformokhoz és a piacok megnyitásához fog
vezetni, de a tisztességes verseny biztosításához szükséges szabályozás iránti igényt is növelni fogja;

F. mivel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) jelentős előrehaladást tett lehetővé a szolgáltatások piacának megvalósítása felé;

G. mivel az euró meghozta az átláthatóságot, a hatékonyságot és az egységes piachoz való könnyű hozzá-
férést;

H. mivel a tagállamok közigazgatásában még mindig fellelhető a nyílt vagy rejtett protekcionista hozzáál-
lás;

I. mivel még mindig számos akadálya van a négy alapszabadság végrehajtásának; mivel elengedhetetlen az
egységes piac működésének javítása és az akadályok nélküli egységes piacra való összpontosítás;

J. mivel helyénvaló az egységes piac dinamikus, átfogó és rugalmas megközelítésének megvalósításán
munkálkodni annak érdekében, hogy elnyerjük polgártársaink támogatását;

K. mivel szükség van a hálózatos ágazatok – például a közlekedés, a távközlés, a postai szolgáltatások és
az energiaszállítás – megnyitásának befejezésére, amely ágazatoknak lényegükből fakadóan célja a válla-
latok és a magánszemélyek összekötése, valamint amelyek tehát fejlődésük és megnyitásuk révén az
egységes piac megvalósításának jobb megvalósítási eszközeit jelentik a hatékony szabályozási mechaniz-
musokkal támogatott, felelős piacgazdaság keretén belül;

(1) HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
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L. mivel az Európai Unió az elmúlt években különféle jogalkotási intézkedéseket fogadott el, amelyek a
pénzügyi szolgáltatások – úgymint a banki szolgáltatások, vagyonkezelés, biztosítás, nyugdíjalapok és
könyvvitel – egységes piacának megerősítésére irányultak, ami a vállalkozások és a fogyasztók számára
egyaránt előnyökkel járt, és az EU-t a pénzügyi szolgáltatási ágazatban világszinten vezetővé, a fejlődési
irány és a szabványok meghatározójává tette;

M. mivel jelentős előrehaladás történt a vállalati pénzügyi szolgáltatások egységes piacának létrehozása
irányában, ugyanakkor egyelőre igen kevés bizonyíték igazolja, hogy ezt jelentős mértékben továbbvit-
ték volna a lakossági szintre, ami gyakran a polgárok kulturális és hagyományos preferenciáinak, de a
jogszabályi és adózási korlátoknak is betudható;

N. mivel a Bizottság fontos feladata a versenyszabályok betartásának kikényszerítése annak érdekében,
hogy szavatolja az uniós vállalkozások számára a tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket, az EU
fogyasztói számára pedig az egységes piac előnyeinek teljes kihasználását;

O. mivel bár a tagállamok megtartják az adóügyek területén fennálló kizárólagos jogaikat, a Bizottság még
mindig hasznos szerepet tölthet be az adópolitika egyes vonatkozásaiban, ami előreviszi a valódi egy-
séges piac megvalósítását;

P. mivel csökkenteni kell a vállalkozásokra, és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv) nehezedő
adminisztratív terheket;

Q. mivel fő versenytársaihoz képest az Európai Unió deficittel küzd az innováció terén;

R. mivel az európai gazdaság versenyképesebbé tételén és dinamizálásán keresztül az egységes piac jelenti a
leghatékonyabb eszközt a globalizáció kihívásaival szemben;

S. mivel a Bizottságnak politikái, és különösen a belső piaci politika végrehajtásakor teljes mértékben
figyelembe kell vennie az EU bővítését, valamint ez utóbbi hatását az új tagállamokban, továbbá az új
adatokat a társadalmi változásokról és a technológiai fejlődésről;

T. mivel a bővítés, amely növelte az egységes piacból nyerhető lehetőségeket, a tagállamok közötti sokfé-
leség növekedése miatt kihívást is jelentett a belső piac megfelelő működése szempontjából; mivel a
társasági adózás terén fennálló különbségek a tagállamok közötti feszültség kockázatát hordozzák;

1. üdvözli a Bizottságnak az egységes piacra irányuló aktív szerepét és előretekintő szemléletmódját,
valamint az egységes piac felülvizsgálatában végzett munkáját, és kiemeli annak fontosságát, hogy valameny-
nyi érdekelt felet bevonják ebbe a folyamatba;

2. szeretné, ha az egységes piac felülvizsgálata alkalmával fel lehetne hívni az európai polgárok figyelmét
minden olyan előnyre, amelyre az egységes piac megvalósulása révén tehetnek szert; felhívja a Bizottságot és
a tagállamokat, hogy csökkentsék az egységes piacban rejlő lehetőségek és annak reális eredményei közötti
eltérést;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy minden polgár egységesen részesüljön az egységes piac előnyei-
ből; úgy véli, hogy bizonyos rászoruló csoportok részére nem teljes a hozzáférés ezekhez az előnyökhöz, és
emlékeztet arra, hogy az Amszterdami Szerződéshez csatolt 22. nyilatkozat rögzíti, hogy a Szerződés 95. cik-
kében előírt intézkedések meghozatala során a Közösség intézményeinek figyelembe kell venniük a fogya-
tékkal élő személyek igényeit;

4. reméli, hogy a nemzeti parlamentekkel való munkakapcsolatok megerősödnek, hogy az egységes piac
jelentősége és előnyei egyértelműbbé váljanak a tagállamok polgárainak képviselői számára; kiemeli e tekin-
tetben a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti évente megrendezésre kerülő konstruktív
párbeszédet a lisszaboni menetrendről, mint az együttműködés egy olyan példáját, amire a jövőben építeni
lehet;
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5. hangsúlyozza, hogy – figyelembe véve e vállalkozások lényeges szerepét az európai gazdaságban –

elengedhetetlen fontossággal bír a negyedik európai kézműipari és kisvállalkozási konferencia zárónyilatko-
zata tartalmának érvényesítése; kéri ezért e következtetések figyelembe vételét a közösségi politikák kidolgo-
zásában és végrehajtásában, különösen az egységes piac és a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politika
felülvizsgálata keretében;

6. sajnálja, hogy gyakorlati szinten a tagállamok nem érzik eléggé sajátjuknak az egységes piacot;

7. elismeri, hogy egy életminőséget biztosító egységes piac esetében a környezetvédelmi és fogyasztóvé-
delmi aggályokat figyelembe kell venni;

Az érdekelt felek bizalmának megerősítése az egységes piacon

8. az a véleménye, hogy az új politikai kezdeményezéseknek a különböző piacokra, az egyes gazdasági
ágazatokra, a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatások alaposabb elemzésén kellene alapulnia;

9. mivel a társadalmi és területi kohézió az egységes piac lényeges alkotóeleme, emlékeztet annak fontos-
ságára, hogy az európai kulturális sokféleség tiszteletben tartása mellett a tagállamok közös társadalmi és
környezeti célkitűzéseinek – a minőségi foglalkoztatás, az esélyegyenlőség, az egészség- és környezetvédelem
– támogatásával javítani kell a polgárok bizalmát; felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az EU számára ezt a
védelmi szerepet, és kerülje el e téren a tagállamok közötti szabályozási versenyt;

10. hangsúlyozza, hogy csak egy következetes fogyasztóvédelemmel párosuló társadalmi kohézió vezethet
arra, hogy a polgárokban jobban tudatosuljanak az egységes piac vívmányai által nyújtott előnyök;

11. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a munkavállalók szabad mozgását az egységes piacon belül;
kiemeli, hogy a munkavállalók mobilitása az Unió határain belül olyan fontos ütőkártya, amely elősegíti az
európai vállalatok versenyképességét, és serkenti az innovációt a szakértelem cseréje és a megnövekedett
verseny révén;

12. hangsúlyozza, hogy egy jó egységes piaci politika alapvető fontosságú az innováció fokozódó verseny
révén történő ösztönzéséhez és az üzletbarát környezethez (különösen a kkv-k számára); kéri különösen a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy hajtsanak végre olyan konkrét intézkedéseket, amelyek a kisvállalkozá-
sok és a kézműipari vállalkozások innovációs potenciáljának fenntartását célozzák, különösen az innováció
ezen vállalkozások sajátosságaihoz igazított finanszírozási eszközeinek meghatározásával;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el átfogó stratégiát a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan, és
erősítse tovább e jogok védelmét, mivel azok az innováció támogatásának, valamint az európai ipari kapa-
citás ösztönzésének és a növekedés előmozdításának eszközei; kiemeli az európai szabadalom, és az európai
szabadalmak tekintetében egy, az Európai Bíróság hatáskörét elismerő, magas színvonalú, költséghatékony és
innovációbarát igazságszolgáltatási rendszer létrehozásának fontosságát; tudomásul veszi a Bizottság által az
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az európai szabadalmi rendszer javításáról szóló közleményt
(COM(2007)0165);

14. úgy ítéli meg, hogy a hatékony versenypolitika elő fogja segíteni a fogyasztói bizalom építését, bizto-
sítva a polgárok részére, hogy élvezzék a nagyobb választék, az alacsonyabb árak és a jobb minőség előnyeit;
felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehetne a versenypolitikai intézkedéseket jobban beépíteni
a szélesebb egységes piaci politikába;

15. hangsúlyozza a csalás és a termékhamisítás elleni küzdelem fontosságát az egységes piacon;

16. az a véleménye, hogy az éghajlatváltozás kezelése és a fenntartható fejlődés biztosítása nagyon fontos,
és csak egy kiegyensúlyozott energiamix által érhető el, és hogy a fenntartható és versenyképes energiahasz-
nálatot ösztönző egységes piaci politika létfontosságú e célok eléréséhez; üdvözli a brüsszeli Európai Tanács
fent említett elnökségi következtetéseit; sajnálja azonban, hogy nem hangsúlyozták kellőképpen az atom-
energia lehetséges szerepét;
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17. mivel a 2007. évi kormányközi konferencia által adott megbízatás (1) (az általános érdekű szolgálta-
tásokról szóló, Szerződésekhez csatolandó jegyzőkönyvhöz kapcsán) III. szakasza (19) bekezdésének i. pont-
jával összhangban felkéri a Bizottságot, hogy kezdeményezze az általános érdekű szolgáltatások jogállásával
kapcsolatos jogi bizonytalanságok elhárítását, különös tekintettel az állami támogatás és a közbeszerzés
szabályaira; üdvözli a Bizottság kezdeményezéseit, amelyekkel tisztázni kívánja az általános érdekű egészség-
ügyi és szociális szolgáltatások terén az egységes piacon meglévő ellentmondásokat; úgy ítéli meg, hogy erős
és modern általános érdekű szolgáltatásokra van szükség az olyan közérdekű célok elérése érdekében, mint a
társadalmi és területi kohézió, a környezetvédelem és a kulturális sokszínűség;

18. hangsúlyozza a fogyasztóvédelmi jog hatákonysága megerősítésének fontosságát az egységes piacon,
és ezért üdvözli a Bizottságnak a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló Zöld könyvét; megállapítja,
hogy a felülvizsgálat által célzott nyolc irányelvben szereplő jelenlegi minimális harmonizációs rendelkezések
jogbizonytalanság forrásai a vállalatok és a fogyasztók számára; ennélfogva anélkül, hogy a konzultáció
eredményét meg kívánná előlegezni, az a véleménye, hogy a fogyasztói bizalom megerősítésére egy horizon-
tális eszközzel működő vegyes megközelítés tűnik a legmegfelelőbbnek;

19. emlékeztet arra, hogy a fogyasztóknak csupán hat százaléka használja a határon átnyúló elektronikus
árukereskedelmet; hangsúlyozza ezért, hogy fontos a fogyasztók bizalmának növelése a határon átnyúló
vásárlások terén, az egységes piacnak a digitális környezet terén meglévő töredezettségének megszüntetése
mellett; ösztönzi ezért a Bizottságot, hogy nyújtson támogatást egy olyan kerethez, amely igazodik az elekt-
ronikus kereskedelem fejlődéséhez, teremtsen kedvezőbb gazdasági környezetet, javítsa a jogalkotás minősé-
gét, valamint erősítse meg a fogyasztók jogait és a kkv-k helyzetét a piacon;

20. hangsúlyozza, hogy sem a fogyasztók, sem a szolgáltatásnyújtók nem tudják mindig megállapítani,
hogy mely jogrendszert kell alkalmazni tevékenységeik egyes aspektusaira; felkéri ezért a Bizottságot, hogy
tegyen javaslatot a nemzetközi magánjogi eszközök és az egységes piaci eszközök közötti kölcsönhatás
tisztázására annak érdekében, hogy ne maradjon kétség afelől, hogy mikor kell a származási vagy a fogadó
ország jogszabályait vagy előírásait alkalmazni, és hogy ne maradjanak szabályozatlan területek a szolgálta-
tásnyújtók felelősségét illetően;

21. sürgeti a szabványok kidolgozásának folytatását annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők, az idősek
és a gyermekek részére tovább javuljon a hozzáférhetőség; hangsúlyozza e folyamat jelentőségét olyan terü-
leteken mint a városi buszok, liftek, elektronikus berendezések és az információs és távközlési technológia,
az egységes piac előnyeinek a rászoruló csoportok részére való kiterjesztése és az Unióban az ipar számára a
nagyobb biztonság megteremtése, valamint az akadályok létrejöttének megelőzése terén;

22. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési szerződéseket a közbeszerzési szabályok betartásával, tisztességes
és átlátható módon kell odaítélni, és hogy azok segíthetik az innováció és a technológiai fejlődés ösztönzé-
sét, továbbá segíthetnek választ adni a környezettel és a szociális kérdésekkel kapcsolatos aggodalmakra, ide
értve a fogyatékkal élő személyek hozzáférését is; kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat arra,
hogy javítsák a kkv-k közbeszerzésekhez való hozzáférését és a közbeszerzési szerződések odaítélését a
kereskedelmi forgalomba kerülést megelőzően az egységes piac innovációs kapacitásának javítása érdekében;

23. az a véleménye, hogy az áruk szabad mozgása létfontosságú az egységes piac hatékonyságához;
emlékeztet, hogy az Európai Unióban gyártott termékek 25%-ára vonatkozóan még mindig nem léteznek
harmonizációs intézkedések; üdvözli ezért a Bizottság arra vonatkozó kezdeményezését, hogy e téren javítsa
az egységes piac működését; felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben alkalmazzák a kölcsönös elisme-
rést ezen alapvető szabadság gyakorlásának minden fogyasztó és vállalkozás érdekében történő biztosítása
céljából;

24. hangsúlyozza az egységes fizetési térség létrehozása előtt álló akadályok eltávolításának, valamint a
postai szolgáltatások piaca további liberalizálásának fontosságát, a hatékony egyetemes szolgáltatás finanszí-
rozásának biztosítása mellett;

25. álláspontja szerint az Európai Unióban további pénzügyi integrációra van szükség a fenntartható
növekedéshez való hozzájárulás érdekében, különösen az alacsonyabb tranzakciós költségek, a kockázatmeg-
osztás tágabb lehetőségei és a hatékonyabb forráselosztás révén;

26. meggyőződése, hogy a jelenlegi héa- és jövedékiadó-rendszerek gátolják az egységes piac teljes meg-
valósítását, különösen a határokon átnyúló kereskedelem tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja
meg a lakossági postai megrendelésekhez és internetes vásárláshoz kapcsolódó adózási problémákat és
nyújtson be olyan javaslatot, amely megkönnyíti az EU polgárai számára az áruk szabad mozgásához
fűződő jogaik teljes körű gyakorlását;

(1) Brüsszeli Európai Tanács (2007. június 21–22.), elnökségi következtetések, I. melléklet.
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27. felszólít arra, hogy fordítsanak külön figyelmet a kkv-k egységes piaccal kapcsolatos aggályaira, külö-
nösen a vállalkozásalapítási eljárások költségeinek és gyorsaságának, a kockázati tőke rendelkezésre állásá-
nak, a fizetési szolgáltatások költségének és gyorsaságának, valamint a személyek, áruk és szolgáltatások
mobilitásának javítása révén; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Európai Beruházási Alapból
származó kockázati tőke hasznosan eljusson a kkv-khoz és az innovatív vállalkozásokhoz;

28. az a véleménye, hogy az informális hálózatok, mint a Solvit és az európai fogyasztói központok
hálózata (ECC-Net) fontos kiegészítői a polgárok és a vállalkozások számára rendelkezésre álló hivatalos és
jogi eszközöknek; üdvözli a belső piaci információs hálózat (IMI – Internal Market Information system)
létrehozására vonatkozó kezdeményezést; felkéri a Bizottságot, hogy növelje személyzeti erőforrásait és
javítsa információs stratégiáját, hogy a polgárok és a vállalkozások tudjanak e hálózatok létezéséről, és
hogy e hálózatok a lehető leghatékonyabbá váljanak;

29. meggyőződése, hogy a viták gyorsabb rendezését eredményező fokozott konzultációk és megfelelő
mechanizmusok használatának lehetőségét meg kell vizsgálni; felhív ezért az egységes piaci szabályokkal
kapcsolatos viták azonnali rendezését előmozdító, az egész EU-ra kiterjedő, hatékony, gyorsított döntőbíró-
sági jogorvoslati mechanizmus létrehozására;

Az adminisztratív terhek csökkentése

30. üdvözli a Bizottságnak a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére vonatkozó kezdemé-
nyezéseit, és további ilyen erőfeszítések megtételét szorgalmazza az egységes piachoz való hozzáférés javítása
érdekében, a polgárok, a fogyasztók és a munkavállalók szükséges védelmének csökkentése nélkül;

31. kiemeli, hogy a kölcsönös elismerés az egységes piac jelentős eleme, amely nem zárja ki a jogszabály-
közelítést, ahol az helyénvaló;

32. hangsúlyozza azonban, hogy a XXI. század egységes piacának szükséges és arányos szabályok kere-
tében kell működnie; úgy véli, hogy egyes kulcsfontosságú területeken, különösen a lakossági pénzügyi
szolgáltatások (ideértve a fizetési eszközöket is) és az adórendszer működése terén nagyobb harmonizációra
lehet szükség; üdvözli a Bizottság Zöld könyvét a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (COM(2007)0226), és
– miközben elismeri a lakossági pénzügyi szolgáltatások helyi jellegét – sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra
is mozdítsa elő a már megtett vagy megtenni kívánt lépéseket egy olyan egységes piac feltételeinek meg-
teremtése irányában, ahol a fogyasztók és a szolgáltatók dönthetnek a részvételről; véleménye szerint e
célból a lehetséges kezdeményezések fogyasztói tesztelését mindig el kellene végezni; arra ösztönzi a Bizott-
ságot, hogy javaslataiban terjesszen elő egy közös, összevont társasági adóalapot;

33. kiemeli, hogy a „jobb” szabályozás nem jelent szükségszerűen „kevesebb” szabályozást; sürgeti a
Bizottságot, hogy az egységes piac működésének és integrációjának javítása érdekében fontoljon meg új
kezdeményezéseket, valamint foglalja egységes szerkezetbe és egyszerűsítse a jogalkotást;

34. úgy véli, hogy a Bizottság konzultációs eljárásainak átláthatóbbaknak és célzottabbaknak kell lenniük
az érdekelt felek, és különösen a kkv-k azokban való részvételének ösztönzése végett;

35. úgy véli, hogy a verseny szabályozási reform révén történő felpezsdítése az az ösztönzés, amelyre
Európának szüksége van a termelékenység javításához; megismétli, hogy a szabályozási reform összefüggé-
sében teljes körűen tiszteletben kell tartani a Parlament jogait;

36. az a véleménye, hogy a Bizottság hatásvizsgálatainak következetesebbnek kell lenniük, és jobban
figyelembe kell venniük az összes érdekelt fél szempontjait; ezért üdvözli, hogy a Bizottság hatásvizsgálati
bizottságot állított fel, és felkéri, hogy véleményeit tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetővé; kéri, hogy
az Európai Parlament a saját javaslatai megalapozására végezzen több hatásvizsgálatot;

37. kéri a Bizottságot, hogy a jobb szabályozási folyamatokba foglaljon bele egy „belső piaci tesztet”,
ahogy azt az Európai Parlament szorgalmazta, annak biztosítása érdekében, hogy a szabályozó szervek
mindig vegyék figyelembe tevékenységeiknek a négy alapszabadságra gyakorolt hatását az egységes piacon,
azon további, általuk figyelembe venni kötelező szempontok mellett, mint a fenntarthatóság és a foglalkoz-
tatás;
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38. rámutat, hogy el kellene végezni a jogszabályok utólagos értékelését is annak biztosítása érdekében,
hogy a szabályok az eredeti szándéknak megfelelően működjenek, és hogy felfedjék az előre nem látott
negatív hatásokat;

39. egyetért a Bizottság azon véleményével, hogy a társszabályozás és az önszabályozás olyan eszközök,
amelyek egyes területeken kiegészíthetik a jogalkotási kezdeményezéseket, a jogalkotó előjogainak tisztelet-
ben tartása mellett; ugyanígy hangsúlyozza a bizonyos területeken meglévő, az önkéntes alapú harmonizáció
felé való elmozdulást lehetővé tevő szorosabb együttműködések hatékonyságát;

40. úgy véli, hogy a nem megfelelő átültetés az egységes piac megvalósításának egyik legfőbb akadálya, és
hogy a tagállamok felelősek az uniós jogszabályok végrehajtásának és átültetésének javításáért; üdvözli a
nemzeti jogba való átültetési arány javulását és a fent említett brüsszeli Európai Tanácsnak az átültetési
hiány 1%-osra való fokozatos csökkentésére irányuló célkitűzését; kéri a tagállamokat, hogy kerüljék a nem-
zeti túlszabályozás („gold-plating”) veszélyét;

41. hangsúlyozza az egységes piacért felelős tagállami illetékes hatóságok közötti adminisztratív együtt-
működés megerősítésének és javításának fontosságát;

A nemzetközi dimenzió

42. sajnálja, hogy bizonyos tagállamok nemzeti piacuk védelmét szolgáló intézkedéseket hoznak; hang-
súlyozza az egyenlő versenyfeltételek elérésének fontosságát az egységes piacon; kiemeli, hogy az egységes
piac jó működése versenyelőnyt jelent Európa számára a globalizációval szemben;

43. felkéri a Bizottságot, hogy a belső politikák kidolgozásakor szisztematikusan értékelje és vegye figye-
lembe az Európai Unió fő partnerei (USA, Oroszország, Kína, India, Brazília, Japán stb.) által folytatott
hasonló politikákat, az EU versenyképességének javítása és a globális kereskedelem akadályainak elhárítása
érdekében;

44. hangsúlyozza, hogy a versenyképesség javítására irányuló kezdeményezések nem gyengíthetik az
európai szabályokat; emlékeztet a külső partnerekkel folytatott építő jellegű és kiegyensúlyozott párbeszéd
fejlesztésének fontosságára a nemzetközi szabályok kidolgozásának befolyásolása érdekében;

45. tudomásul veszi a Bizottság kezdeményezését az EU kereskedelmi védeszközeinek átfogó áttekinteté-
sére; kiemeli, hogy a hatékony kereskedelmi védeszközök döntő fontosságúak a versenyképesség, a növeke-
dés és a foglalkoztatás szempontjából a gyorsan változó világgazdaságban; emlékeztet arra, hogy az EU-nak
továbbra is meg kell tartani azt a vezető szerepét, amelyet a múltban a WTO szintjén a fegyelem javítása és
megerősítése terén mutatott;

46. véleménye szerint az EU csak akkor fog jól fejlődni egy globális gazdaságban, ha eléri vagy akár
felülmúlja kereskedelmi partnerei innovációs kapacitását; ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak külön intézke-
désekre van szüksége az egységes piac innovatívabbá tétele érdekében; továbbá kéri az EU intézményeit,
hogy a globális gazdaság jövőbeni trendjeinek szempontjából egységesen lépjen fel az EU kereskedelme
védelmének és fenntartható versenyképessége biztosításának érdekében; az a véleménye, hogy a transzatlanti
belső piac e célok elérésének egyik megfelelő eszköze lehet;

*
* *

47. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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