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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 oraz korelację 
między nimi a celami strategii „Europa 2020”; podkreśla jednak, że wciąż nie 
odpowiadają one żądaniom Parlamentu przedstawionym w rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. 1; zwraca uwagę, że podniesienie środków w następnych wieloletnich ramach 
finansowych nawet o 5% w porównaniu z poziomem roku 2013 może jedynie w 
niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii 
oraz do stosowania zasady solidarności;

2. zwraca uwagę, że w wieloletnich ramach finansowych powinny znaleźć się środki 
finansowe niezbędne do realizacji inicjatyw określonych w Akcie o jednolitym rynku, aby 
w przyszłości lepiej wykorzystać potencjał rynku wewnętrznego odnośnie do 
konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego integracji w UE;

3. podkreśla, że MŚP są podstawą gospodarki europejskiej oraz że wieloletnie ramy 
finansowe powinny być silną podporą polityki UE mającej na celu ułatwienie MŚP 
dostępu do finansowania, poprawienie ich konkurencyjności i promowanie 
przedsiębiorczości; zdecydowanie popiera proponowany program na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, ale uważa, że środki finansowe przeznaczone 
na ten cel należy jeszcze bardziej podnieść do poziomu 0,5% wieloletnich ram 
finansowych;

4. podkreśla znaczenie polityki konsumenckiej w kontekście zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów w UE i ogólnego wzmocnienia ich pozycji; uważa, że 
środki przeznaczone na program ochrony konsumentów w latach 2014–2020 są 
niewystarczające, aby zrealizować te cele i apeluje o podniesienie puli środków na 
potrzeby programu o 5%; 

5. przypomina o konieczności zagwarantowania odpowiednich środków, które pozwolą na 
urzeczywistnienie jednolitego rynku obejmującego blisko 500 mln obywateli, 
gdyż stanowi on wiarygodne rozwiązanie zapewniające wyjście z kryzysu gospodarczego 
i finansowego, w jakim znajduje się UE;

6. z wielkim zadowoleniem przyjmuje zaproponowany instrument „Łącząc Europę”, którego 
celem jest finansowanie najważniejszych projektów infrastrukturalnych, aby wspomóc 
utworzenie jednolitego rynku energii i jednolitego rynku cyfrowego, ułatwiając tym 
samym swobodny przepływ towarów, usług i osób oraz gwarantując lepszą ochronę 
konsumentów, którzy dzięki temu mogą uzyskać dostęp do bardziej przejrzystego i 
konkurencyjnego pod względem oferty i cen rynku; podkreśla, że potrzeby finansowe w 
tej dziedzinie są ogromne oraz że proponowane środki z pewnością ich nie zaspokoją; w 
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związku z tym apeluje o położenie większego nacisku na innowacyjne mechanizmy 
finansowania, takie jak unijne obligacje projektowe;

7. przypomina, że badania naukowe i innowacje są niezbędne, aby stworzyć silny i 
konkurencyjny rynek; wzywa Radę do pochylenia się nad tym obszarem polityki w 
kolejnych wieloletnich ramach finansowych i do zwiększenia puli finansowej 
przeznaczonej na program „Horyzont 2020” do 100 mld EUR.
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