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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

1. zauważa, że kompetencje Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

(IMCO) w ramach procedury budżetowej obejmują linie budżetowe w tytule 2 (rynek 

wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP), 14 (podatki i unia celna) oraz 33 

(wymiar sprawiedliwości i konsumenci); 

2. podkreśla, że jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć europejskich, dzięki 

któremu w obrębie Unii możliwy jest swobodniejszy przepływ osób, towarów, usług i 

kapitału, PKB Unii Europejskiej wzrósł o 1,7%, a od 1990 r. powstało 3,6 mln 

dodatkowych miejsc pracy, wobec czego uważa, że dokończenie procesu tworzenia 

jednolitego rynku musi pozostać jednym z priorytetów w budżecie na 2019 r., ponieważ 

rynek ten ma fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o uczynienie z Unii bardziej 

konkurencyjnej i dynamiczniejszej gospodarki opartej na wiedzy, z korzyścią zarówno 

dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw w Unii; podkreśla w związku z tym potrzebę 

poprawy konkurencyjności Unii oraz wzywa do przydzielenia środków budżetowych na 

pomoc w przekształcaniu działalności z myślą o epoce cyfrowej; 

3. przypomina, że warunki sprzyjające konsumentom i wzmacniające ich pozycję 

stanowią czynnik o kluczowym znaczeniu, jeżeli chodzi o ukończenie jednolitego 

rynku, jak i w odniesieniu do wzrostu gospodarczego w całej Europie, a także 

podkreśla, że za sprawą prawodawstwa unijnego dotyczącego ochrony konsumentów 

obywatele i przedsiębiorstwa odnoszą korzyści dzięki przewidywalności i pewności 

prawa w wielu dziedzinach, takich jak prawa pasażerów, prawa konsumenckie oraz 

przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym i nieuczciwym postanowieniom 

umownym; 

4. zauważa jednocześnie, że niebezpieczne i niespełniające wymogów produkty wciąż 

pojawiają się na rynkach Unii, o czym świadczy szereg niedawnych skandali, a to z 

kolei uwidacznia potrzebę przeznaczenia funduszy na skuteczniejszy i lepiej 

skoordynowany nadzór rynkowy oraz środki zapewniające bezpieczeństwo 

konsumentów; 

5. wyraża zadowolenie, że w projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 

budżetowy 2019 (projekt budżetu na 2019 r.) należycie uwzględniono główne priorytety 

komisji IMCO w takich dziedzinach jak funkcjonowanie unii celnej, ochrona 

konsumentów, konkurencyjność oraz wewnętrzny rynek towarów i usług, a także że 

przewidziano na nie odpowiednie środki budżetowe w formie środków na 

zobowiązania, w związku z czym zwraca się do Rady o potwierdzenie tych środków; 

6. podkreśla, że polityka w zakresie jednolitego rynku powinna stanowić priorytet w 

ramach działań mających na celu lepsze wydatkowanie środków budżetowych oraz że 

w innych obszarach należy dokonać stosownych oszczędności, aby wywiązać się z 

zobowiązań do wydatkowania środków; 
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7. z zadowoleniem przyjmuje wyższy poziom środków na zobowiązania z przeznaczeniem 

na modernizację unii celnej w związku z wdrażaniem unijnego kodeksu celnego oraz 

opracowywaniem elektronicznych systemów celnych, ponieważ pełne i jednolite 

wdrożenie kodeksu ma istotne znaczenie z punktu widzenia lepszej ochrony obywateli i 

finansowych interesów Unii, a elektroniczne systemy celne to poważne wyzwanie na 

najbliższe lata, jeśli chodzi o zapewnienie sprawniejszego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego; podkreśla, że uproszczenie procedur celnych i skuteczne egzekwowanie 

systemów celnych mają zasadnicze znaczenie dla zwalczania oszustw i pobudzania 

konkurencji; 

8. podkreśla, że ochrona obywateli Unii jako konsumentów wciąż kryje w sobie 

wyzwania, zwłaszcza w przypadku gospodarki cyfrowej i rozwoju transgranicznego 

handlu detalicznego w Unii, w związku z czym wyraża ubolewanie, że środki 

przeznaczone w projekcie budżetu na 2019 r. na program na rzecz konsumentów są 

niewystarczające; apeluje wobec tego o odpowiednie finansowanie programu na rzecz 

konsumentów, aby zakończyć proces tworzenia rzeczywiście europejskiego jednolitego 

rynku cyfrowego, zagwarantować wysoki poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 

konsumentów podatnych na zagrożenia, oraz zadbać o właściwy sposób podejmowania 

nowych wyzwań w zakresie polityki ochrony konsumentów;  

9. podkreśla znaczenie narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym dla zapewnienia nie 

tylko należytego stosowania unijnych przepisów, ale także sprawniejszego udzielania 

informacji i wsparcia konsumentom i przedsiębiorstwom, a także zaleca Komisji 

wspieranie programów informujących konsumentów i przedsiębiorstwa o ich prawach i 

odpowiednich działaniach, jakie można podjąć w przypadku naruszenia tych praw; 

apeluje w związku z tym o podniesienie środków w odpowiedniej linii budżetowej 

02 03 04 w celu zapewnienia sprawniejszego funkcjonowania jednolitego rynku, w 

szczególności z myślą o usługach z zakresu udzielania informacji i wsparcia; 

10. odnotowuje, że 91,6% obywateli i przedsiębiorstw nie ma informacji na temat usług z 

zakresu udzielania informacji lub wsparcia na szczeblu europejskim1 oraz jest zdania, że 

wiedza konsumentów i przedsiębiorstw na temat narzędzi służących do udzielania 

informacji i wsparcia, w szczególności na temat portalu „Twoja Europa” czy Sieci 

Europejskich Centrów Konsumenckich, ma ogromne znaczenie, a także że niezbędne są 

znaczące wysiłki na rzecz szerzenia tej wiedzy, w związku z czym oczekuje istotnej 

podwyżki przydzielanych środków finansowych; 

11. zauważa, że instytucje Unii osiągnęły już nieformalne porozumienie odnośnie do 

wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia jednolitego portalu 

cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i 

rozwiązywania problemów, wobec czego oczekuje przydzielenia już w 2019 r. 

odpowiedniego finansowania na przygotowanie tego portalu; 

12. w związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 3 grudnia 2018 r. rozporządzenia 

                                                 
1 Dane z 2017 r. zaczerpnięte z badania pt. „Study on information and assistance needs of businesses operating 

cross-border within the EU, including gap and cost analysis” [Badanie dotyczące potrzeb przedsiębiorstw 

prowadzących działalność transgraniczną w UE w zakresie informacji i wsparcia, z uwzględnieniem analizy luk 

i kosztów], s. 30. 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/3021 przypomina Komisji o ciążącym na 

niej zobowiązaniu do przeprowadzenia do marca 2020 r. gruntownej analizy 

możliwości rozszerzenia zakresu stosowania tego rozporządzenia, tak aby w pełni objąć 

nim chronione prawem autorskim usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługi 

audiowizualne, oraz wobec tego apeluje o przydzielenie już w 2019 r. odpowiedniego 

finansowania na ten cel; 

13. przypomina, że program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (COSME) to ważne narzędzie służące promowaniu kultury 

przedsiębiorczości, wspieraniu istniejących małych i średnich przedsiębiorstw, dbaniu o 

ich konkurencyjność, zrównoważony charakter i wzrost, pomaganiu im w 

przystosowaniu się do transformacji cyfrowej oraz promowaniu społeczeństwa opartego 

na wiedzy, a także ma nadzieję, że obniżenie w projekcie budżetu na 2019 r. środków 

na płatności dla programu COSME wynika wyłącznie ze szczegółowych obliczeń 

Komisji dotyczących pozostających kwot należności, gdyż unikanie zatorów i 

niedoboru płatności w związku z działaniami w ramach programu COSME ma 

fundamentalne znaczenie; 

14. z zadowoleniem przyjmuje podniesienie w projekcie budżetu na 2019 r. środków na 

zobowiązania w linii budżetowej 02 02 01 „Promowanie przedsiębiorczości i poprawa 

konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych”, ale 

jednocześnie wciąż wyraża obawy co do poziomu zaplanowanych środków na 

płatności, gdyż poprawa dostępu MŚP do finansowania w dalszym ciągu stanowi dla 

komisji IMCO priorytet w budżecie na 2019 r.; 

15. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków przydzielonych w projekcie budżetu 

na 2019 r. na linię budżetową 33 04 01 „Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa 

ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji”; podkreśla, że podnoszenie poziomu 

edukacji i uświadamianie przeciętnego konsumenta ma ogromne znaczenie na 

jednolitym rynku cyfrowym; apeluje o wzmocnienie narzędzi związanych z jednolitym 

rynkiem, które umożliwiają szerzenie wiedzy na temat zasad obowiązujących na rynku 

wewnętrznym; zwraca uwagę na znaczenie kontynuowania wsparcia finansowego dla 

systemu SOLVIT, Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich i sieci Fin-Net; 

16. podkreśla znaczenie norm dla konkurencyjności rynkowej Unii; przypomina, że 

niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe umożliwiające działalność 

europejskich organizacji normalizacyjnych; 

17. zwraca się o sfinansowanie wszystkich projektów pilotażowych zatwierdzonych przez 

komisję IMCO, w szczególności projektów dotyczących monitorowania potencjalnie 

nieuczciwego tworzenia profili konsumentów i dostosowywania cen przez linie lotnicze 

(w ramach projektu bada się, czy linie lotnicze stosują tzw. profilowanie konsumentów 

w celu dopasowywania cen za przeloty), domyślnego stosowania wymogów 

dotyczących dostępności sieci w internetowych narzędziach autorskich i na platformach 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na 

przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym 

oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. 

L 60 I/1 z 2.3.2018, s. 1). 
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(w ramach projektu zachęca się do przyjęcia odpowiednich wymogów dotyczących 

dostępności w oparciu o normę europejską EN 301 549 v1.1.2 oraz wspiera stosowne 

działania poprzez udzielanie przedsiębiorstwom dotacji) oraz oceny rzekomych różnic 

w jakości produktów sprzedawanych na jednolitym rynku (w ramach projektu prowadzi 

się dalsze odpowiednie badania naukowe koncentrujące się na konsumentach i rynku w 

związku z rzekomymi podwójnymi standardami jakości produktów na jednolitym 

rynku); 

18. w kontekście projektu pilotażowego dotyczącego oceny rzekomych różnic w jakości 

produktów sprzedawanych na jednolitym rynku apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby 

posłowie zasiadający w komisji IMCO byli ściśle zaangażowani w planowanie i 

nadzorowanie wszystkich działań związanych z tym projektem pilotażowym, a także 

ponownie podkreśla, że posłowie powinni w szczególności zaangażować się w 

informowanie ogółu społeczeństwa o wynikach przedstawionych w sprawozdaniu 

końcowym; 

19. podkreśla potrzebę powiązania wszystkich programów dotyczących rynku 

wewnętrznego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/6791; 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1). 
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