
61. kéri, hogy a kulcsfontosságú piacokkal minél több kétoldalú és termékhamisítás elleni megállapodás 
jöjjön létre; kéri az Európai Bizottságot, hogy járuljon hozzá a nemzetközi márkajegy védelem kérdésének 
megoldásához, valamint az OEM, az OFJ és a HKT nemzetközi levédésének tisztázásához; 

Kiegészítő szempontok 

62. szorgalmazza az élelmiszer-minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó európai uniós politikák minél 
szélesebb körű megismertetését, terjesztését; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az európai polgárok nem férnek 
hozzá könnyen ezekhez az átfogó információkhoz az Európai Unió e területen tett erőfeszítéseiről; azt 
javasolja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy sokszorozzák meg erőfeszítéseiket azoknak az élelmiszer- 
minőségi, és -biztonsági előírások ismertetésére és elterjesztésére, amelyeket az uniós termékek tekintetében 
kell betartani; 

63. hangsúlyozza, hogy e területen az európai finanszírozásnak nagy szerepe lehet; megítélése szerint a 
konvergencia államaiban a közösségi támogatás a minőség javítására irányuló programokban eléri a 75 %-ot, 
de ez az arány nem elegendő; felhívja a figyelmet arra, hogy a kistermelők számára a hitelfeltételek egyre 
szigorúbbak a világszintű pénzügyi válsággal összefüggésben, ami erősen korlátozni fogja e termelőknek a 
társfinanszírozásban való részvételi lehetőségeit; 

64. úgy véli, hogy bátorítani kell a Farmer Market kísérleteket, amelyek a területről származó áruknak 
közvetlenül a mezőgazdasági vállalkozások által irányított, idényjellegű értékesítési pontjai, mert méltányos 
áron kínálnak minőségi termékeket, erősítik a termék és a terület közötti köteléket és minőség-tudatos 
döntésre ösztönzik a fogyasztókat; úgy véli, hogy a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk olyan kereskedelmi 
terek kialakítását, ahol a termelők közvetlenül kínálják termékeiket a fogyasztóknak; 

65. a helyi és a regionális feldolgozó és értékesítési kezdeményezések előmozdítása érdekében támogatja 
a helyi piacok promóciós programjait; úgy véli, hogy ezt például azok a termelői szervezetek is lebonyo
líthatják, amelyek növelik a vidéki gazdaságokban előállított értékeket, valamint – azáltal, hogy mellőzik a 
hosszú szállítási útvonalakat – jó példát mutatnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben; 

* 

* * 

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

2006. és 2007. évi bizottsági jelentések a versenypolitikáról 

P6_TA(2009)0099 

Az Európai Parlament 2009. március 10-i állásfoglalása a versenypolitikáról szóló 2006. és 2007. évi 
jelentésekről (2008/2243(INI)) 

(2010/C 87 E/10) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság 2006. évi versenypolitikáról szóló, 2007. június 25-i jelentésére 
(COM(2007)0358) és a 2007. évi versenypolitikáról szóló, 2008. június 16-i jelentésére 
(COM(2008)0368), 

— tekintettel a Bizottság „Kevesebb és célzottabb állami támogatás: Ütemterv az állami támogatás 
2005–2009 közötti reformjához” című, 2005. június 7-i állami támogatási cselekvési tervére 
(COM(2005)0107), 

— tekintettel az állami támogatás 2005–2009 közötti reformjáról szóló, 2006. február 14-i állásfoglalá
sára ( 1 ),
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— tekintettel a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. 
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletre ( 1 ), 

— tekintettel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. 
augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletre ( 2 ), 

— tekintettel a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és 
összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2002. július 31-i 
1400/2002/EK bizottsági rendeletre ( 3 ) (gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet), 

— tekintettel a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó állami regionális támogatásról szóló iránymuta
tásokra ( 4 ), 

— tekintettel a 794/2004/EK rendeletnek a támogatás bejelentéséhez használatos formanyomtatványokra 
vonatkozó módosításáról szóló, 2006. október 24-i 1627/2006/EK bizottsági rendeletre ( 5 ), 

— tekintettel a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkal
mazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendeletre ( 6 ), 

— tekintettel a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatás közösségi keretrend
szerére ( 7 ), 

— tekintettel „Az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési terv ágazati vonatkozásai: Innovációs támo
gatás” című, 2006. április 27-i állásfoglalására ( 8 ), 

— tekintettel a környezetvédelem állami támogatására vonatkozó közösségi iránymutatásokra ( 9 ), 

— tekintettel a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami 
támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokra ( 10 ), 

— tekintettel a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályának meghosszabbításáról szóló 
bizottsági közleményre ( 11 ), 

— tekintettel az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támoga
tásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közleményre ( 12 ), 

— tekintettel a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítására vonatkozó módszer felül
vizsgálatáról szóló bizottsági közleményre ( 13 ), 

— tekintettel a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes 
vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irány
elvre ( 14 ),
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— tekintettel az Európai Unióban működő nagy élelmiszer-áruházak hatalmi visszaéléseinek vizsgálatáról és 
jogorvoslásáról szóló, 2008. február 19-i nyilatkozatára ( 1 ), 

— tekintettel a Bizottságnak az energia- és a lakossági bankszektorban folytatott ágazati vizsgálataira, 

— tekintettel az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok 
megállapításáról szóló bizottsági iránymutatásokra ( 2 ), 

— tekintettel a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló 
bizottsági közleményre ( 3 ), 

— tekintettel a Bizottságnak az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési keresetekről szóló, 
2008. április 2-i fehér könyvére (COM(2008)0165), 

— tekintettel a sportról szóló, 2007. július 11-i bizottsági fehér könyvre (COM(2007)0391), 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6–0011/2009), 

1. üdvözli a versenypolitikáról szóló, 2006. és 2007. évi bizottsági jelentést; 

2. továbbra is támogatja a Parlament aktív szerepvállalását a versenypolitika együttdöntési eljárás beve
zetése révén történő fejlesztésében; 

3. elismerését fejezi ki a Bizottságnak a törvénytelen, kőkemény kartellek működésének hatékony akadá
lyozásáért és a szabálysértőkre kirótt büntetésekért; 

4. az 1/2003/EK rendelet ( 4 ) működéséről szóló jelentés elkészítésével kapcsolatban felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a bírságolási elveket építsék bele az 1/2003/EK rendeletbe, és ezeket az elveket 
tökéletesítsék tovább és határozzák meg az általános jogelvek követelményeinek betartása érdekében; 

5. támogatja a felülvizsgált engedékenységi közlemény és a törvénytelen, kőkemény kartellek működé
séről való információnyújtást elősegítő eljárás használatát; 

6. üdvözli az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési keresetekről szóló fehér könyvet, 
ugyanakkor sürgeti a reform oly módon történő továbbvitelét, hogy az biztosítsa, hogy az amerikai rendszer 
negatív hatásai ne ismétlődjenek meg az Európai Unióban; 

7. kéri a Bizottságot, hogy későbbi jelentéseiben nyújtson részletesebb tájékoztatást a Bizottság fogyasztó
ügyi kapcsolattartójának szerepéről és versenyügyekbe való bevonásáról; 

8. kifejti, hogy szeretné elkerülni a nagyvállalatok piaci erőfölénnyel való visszaélését, és felkéri a Bizott
ságot, hogy elemezze a beszállítók, nevezetesen az élelmiszertermelők és kereskedők egyenlőtlen kapcsola
tának versenyre gyakorolt hatását, figyelembe véve az erőfölénnyel való esetleges visszaéléseket; várja a 
Bizottság vásárlóerővel foglalkozó munkacsoportjának jelentését;
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9. felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a szolgáltatási szektorban folytatott tisztességtelen gyakor
latok áttekintését, melyek megakadályozzák, hogy a kisebb vállalkozások is pályázhassanak munkákra; 
megállapítja, hogy az önfoglalkoztatóktól és szabadúszóktól néha megtagadják a szabványos díjszabás 
alkalmazásának lehetőségét olyan esetben, amikor gazdaságilag szinte kizárólagosan a forrásaiknak egy 
vagy néhány nagy felhasználójától függnek, és felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan szerve
ződhetnének, tárgyalhatnának és köthetnének kollektív megállapodásokat a versenyjogszabályok elveinek 
betartása mellett; 

10. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az ágazati vizsgálatok témáinak kiválasztására vonatkozó 
belső eljárásait; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra ágazati vizsgálatot az on-line hirdetésekkel kapcso
latban; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közbeszerzési szabályok alkalmazásában esetlegesen 
mutatkozó nemzeti különbségeket és a verseny ezekből fakadó lehetséges torzulását; 

13. megjegyzi, hogy a Bizottság rekordmennyiségű tevékenységről tett jelentést az alábbi három terü
leten: kartellekre kirótt trösztellenes büntetések, a Bizottság tudomására hozott összefonódási ügyek száma 
és a Bizottság tudomására hozott állami támogatások száma; ennélfogva sürgeti a Bizottságot, hogy 
sürgősen vizsgálja felül személyzeti erőforrásait annak biztosítása érdekében, hogy a Versenypolitikai Főigaz
gatóság megfelelő létszámú személyzettel rendelkezzen a megemelkedett munkamennyiség elvégzésére; 

14. hangsúlyozza, hogy a versenyszabályok egyesülésekre és felvásárlásokra történő alkalmazását a teljes 
belső piac és nem csak annak részei szempontjából kell értékelni; 

15. örömének ad hangot amiatt, hogy a Bizottság versenypolitikáról szóló 2006. és 2007. évi jelentése 
bizonyította a Versenypolitikai Főigazgatóság Fúzió-ellenőrzési Osztályának ágazati vonalak mentén, 
megerősített gazdasági elemzésekkel és szakmai felülvizsgálattal történő átszervezésének hatékonyságát; 

16. üdvözli az összefonódás-ellenőrzési rendelet ( 1 ) felülvizsgálata elindításának bejelentését; megismétli 
nézetét, miszerint a jelenlegi rendelkezések az egyre integráltabb és összetettebb EU piacokat figyelembe 
véve nem kielégítőek, és a hasonló egyesülési műveletek értékelésére vonatkozó következetes megközelítés 
érdekében azokat felül kell vizsgálni; 

17. tudomásul veszi a rekordmennyiségű állami támogatásról szóló értesítést és üdvözli az általános 
csoportmentességi rendelet közzétételét, amely a kis- és középvállalkozásokra (kkv), a kkv-k számára nyúj
tott kutatási és fejlesztési támogatásokra, a foglalkoztatási, képzési és regionális támogatásra vonatkozik; 

18. üdvözli különösen annak lehetőségét, hogy a munkáltatókat az alkalmazottaik gyermek- és szülő
gondozási költségei tekintetében támogassák; 

19. aggodalmát fejezi ki a banki ágazatban kialakuló piaci összefonódások és érdekütközések növekedé
sével kapcsolatban; figyelmeztet az érdekütközésekből és összefonódásból fakadó lehetséges globális, rend
szerszintű kockázatok veszélyeire; 

20. üdvözli az állami támogatásokat összegző mutatórendszer felülvizsgálatát és sürgeti a Bizottságot, 
hogy készítsen elemzéseket az állami támogatások hatékonyságáról, továbbá sürgeti, hogy a mutatórendszer 
felülvizsgálata azonosítsa azokat a tagállamokat, amelyeknek nem sikerült megfelelően visszafizettetniük a 
jogellenesen folyósított állami támogatásokat; 

21. üdvözli a környezetvédelem állami támogatásáról szóló felülvizsgált közösségi iránymutatás közzé
tételét, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok olyan működési támogatást biztosítsanak a megújuló energia 
előállítása és az energiahatékony kapcsolt energiatermelés számára, amely teljes mértékben fedezi a termelési 
költségek és a piaci ár közötti különbséget;
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22. megismétli mind a meglévő versenyszabályok tisztázása, mind pedig azok általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatos gyakorlati alkalmazásának tisztázása terén elérendő további előrelépésekre 
vonatkozó felhívását, figyelembe véve a tagállamokban érvényes politikák számottevő különbségeit; 

23. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban az energiafogyasztókat továbbra is 
aránytalan áremelkedések és torz energiapiac sújtja, amiről a Bizottság ágazati vizsgálata kiderítette, hogy a 
nem megfelelő működés eredménye; ismételten hangsúlyozza a teljes körűen megvalósult és jól működő 
belső energiapiac fontosságát; 

24. támogatja a Bizottságot arra irányuló törekvéseiben, hogy fejlessze az EU gáz- és villamosenergia- 
piacait, amelyek központi eleme egyrészről az átviteli hálózatok, másrészről pedig a termelési és ellátási 
tevékenységek szétválasztása; 

25. aggodalmát fejezi ki az EU piacokon az üzemanyagárak képzésének átláthatatlansága miatt; ezen a 
piacon a versenymagatartás megfelelő felügyeletének biztosítására kéri a Bizottságot; 

26. mechanizmusok bevezetésére szólít fel annak biztosítására érdekében, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer elfogadása ne okozza sem a belső, sem pedig a külső versenytársakkal folytatott verseny torzulását; 

27. megjegyzi, hogy a Tanács már 2007. október 9-én felkérte a Bizottságot, hogy mérlegelje az eljárások 
ésszerűsítését annak középpontba helyezésével, hogy az állami támogatással kapcsolatos vizsgálatok válságos 
körülmények között hogyan végezhetők el gyorsan; 

28. üdvözli a Bizottság gyors válaszait és egyértelműsítését a pénzügyi és gazdasági válság kezelésével és 
az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban; tudomásul veszi a növekvő összegű állami támogatást, 
és üdvözli a további részletes iránymutatásokat, amelyek célja a jobban célzott állami támogatás; 

29. elismeri a Szerződés 87. cikke (3) bekezdése b) pontjának alkalmazhatóságát a pénzügyi piacokon 
jelenleg is tapasztalható nyugtalanság miatt a tagállamok gazdaságait jelenleg sújtó körülményekre; szük
ségesnek tartja azonban, hogy a Bizottság továbbra is éber figyelemmel kísérje a pénzügyi mentőcsoma
gokat, annak biztosítása érdekében, hogy a vészhelyzeti fellépések összeegyeztethetők legyenek a tisztességes 
verseny elveivel; 

30. óva int a versenyszabályok tényleges felfüggesztésétől; hangsúlyozza, hogy a mentő műveletek rész
letes ellenőrzésére, valamint annak biztosítására van szükség, hogy azok összhangban álljanak a Szerződés 
rendelkezéseivel; kéri a Bizottságot, hogy a versenypolitikáról szóló következő jelentésében nyújtson átfogó 
utólagos jelentést az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek a versenyszabályok egyes esetekben 
való alkalmazásáról; 

31. aggodalmának ad hangot az Európai Unió gazdasági tevékenysége csökkenésével kapcsolatban, ami 
az előrejelzések szerint 2009-re is átnyúlik; helyesnek tartja, hogy a versenyszabályok keretében megfelelő 
válaszmechanizmusokat – például szerkezetátalakítási támogatást vagy a globalizációhoz való alkalmazkodás 
elősegítését célzó európai alapot – vezessenek be a hitelválság növekedésre és foglalkoztatásra gyakorolt 
hatásának leküzdésére; 

32. sürgeti a Bizottságot, hogy ismerje el olyan mechanizmusok bevezetésének szükségességét, amelyek 
minimalizálják a verseny torzulását és az állami garanciák kedvezményezettjeinek preferenciális helyzetükkel 
való esetleges visszaélését; 

33. sürgeti a Bizottságot, hogy fékezze meg az állami támogatásban részesülő pénzügyi intézmények 
viselkedését, hogy azok a garancia hátterében ne kezdjenek agresszív terjeszkedésbe a versenytársak kárára; 

34. üdvözli az új gépkocsik Európai Unión belüli árai közötti különbségeknek a gépjárművekre vonat
kozó csoportmentességi rendelet végrehajtása óta tapasztalt jelentős csökkenését és várja a rendelet ered
ményességének bizottsági értékelését;
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35. üdvözli a Bizottság nemzetközi roaming díjak csökkentésével kapcsolatos fellépését; megállapítja 
azonban, hogy az árak épphogy a szabályozás szerinti felső árhatár alatt maradnak; a kiskereskedelmi 
árak szabályozása helyett az árképzési versenyt támogató intézkedésekre szólít fel; 

36. üdvözli a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága sportról szóló fehér könyvhöz való hozzájáru
lását, amely többek között felhívja a figyelmet az Európai Közösségek Bíróságának bevett joggyakorlatára és 
a Bizottság döntéshozatali gyakorlatára az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének a sportágazatra való alkalma
zása kapcsán; 

37. felkéri a Bizottságot, hogy vegye nagyobb mértékben figyelembe az Európai Unió világszintű verseny
képességével kapcsolatos politikáinak nemzetközi dimenzióját, és a kereskedelmi tárgyalásokban követelje 
meg a viszonosság elvének tiszteletben tartását és alkalmazását; 

38. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a versenypolitikával megfelelően foglalkozzanak a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodásokról folyó tárgyalások keretében; a Versenypolitikai Főigazgatóság tevékeny 
részvételére szólít fel a versengési gyakorlatok kölcsönös elismerésének biztosítása érdekében, különösen 
az állami támogatások, a közbeszerzés, a szolgáltatások, a beruházás és a kereskedelem segítése terén; 

39. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az Európai Versenyhatóságok Hálózatában és a „Verseny 
Európai Napja” rendezvényben való részvételének struktúráját annak érdekében, hogy a nyilvánosság széle
sebb körben és jobban tájékozott legyen a versenypolitika jelentőségéről és a gazdasági növekedésben és 
foglalkoztatásban betöltött szerepéről; 

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

Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act) 

P6_TA(2009)0100 

Az Európai Parlament 2009. március 10 -i állásfoglalása a „Small Business Act” kisvállalkozói 
intézkedéscsomagról (2008/2237(INI)) 

(2010/C 87 E/11) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business 
Act” című, 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0394) és a hatásvizsgálat alapján 
készült, kapcsolódó bizottsági belső munkadokumentumra (SEC(2008)2102), 

— tekintettel az „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni – A vállalkozói szellem és növekedés Európájának 
megteremtése” című, 2006. november 30-i ( 1 ), valamint a Kisvállalkozások Európai Chartájának végre
hajtásáról szóló, 2006. január 19-i állásfoglalására ( 2 ), 

— tekintettel a Versenyképességi Tanács 2006. március 13-i2 715. ülése alkalmával elfogadott, „Kkv-poli
tika a növekedésért és a foglalkoztatásért” című, valamint a Versenyképességi Tanács 2008. december 
1–2-i2 891. ülésén elfogadott következtetésekre, 

— tekintettel a Régiók Bizottsága 2009. február 12-i véleményére, 

— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. január 14-i véleményére,
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