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Poprawka 1
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
środków w rozdziale 12 01 i 12 02, który 
uważa za konieczny dla dobra rynku 
wewnętrznego i gospodarki UE jako takiej, 
zwłaszcza w dobie recesji gospodarczej; 
wzywa w związku z tym Komisję do 
przedstawienia wniosków proponujących 
sposoby usunięcia wciąż istniejących na 
rynku wewnętrznym barier, aby zwiększyć 
płynące z niego korzyści; podkreśla rolę 
sektora usług dla rynku wewnętrznego i w 
związku z tym uważa wdrożenie 
dyrektywy usługowej* za priorytet; 
zachęca Komisję do większych starań na 
rzecz polityki opartej na faktach 
korzystającej z wiedzy o rynku, analiz 
ekonomicznych i opartej na wyborze 
odpowiednich instrumentów; zwraca się 
ponadto do Komisji o ścisłą współpracę z 
państwami członkowskimi i rozwijanie 
kultury administracyjnej sprzyjającej 
upraszczaniu przepisów i skutecznemu 
rozwiązywaniu problemów; podkreśla w 
tym kontekście znaczenie warsztatów, 
wymiany urzędników i innej działalności 
szkoleniowej, która ma na celu pomoc 
urzędnikom i sędziom we właściwej 
transpozycji, stosowaniu i egzekwowaniu 
przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego; 

3. z zadowoleniem przyjmuje 
niewielki wzrost środków w rozdziale 12 
01 i 12 02, który uważa za konieczny dla 
dobra rynku wewnętrznego i gospodarki 
UE jako takiej, zwłaszcza w dobie recesji 
gospodarczej; wzywa w związku z tym 
Komisję do przedstawienia wniosków 
proponujących sposoby usunięcia wciąż 
istniejących na rynku wewnętrznym barier, 
aby zwiększyć płynące z niego korzyści; 
podkreśla rolę sektora usług dla rynku 
wewnętrznego i w związku z tym uważa 
wdrożenie dyrektywy usługowej1 za 
priorytet; zachęca Komisję do większych 
starań na rzecz polityki opartej na faktach 
korzystającej z wiedzy o rynku, analiz 
ekonomicznych i opartej na wyborze 
odpowiednich instrumentów; zwraca się 
ponadto do Komisji o ścisłą współpracę z 
państwami członkowskimi i rozwijanie 
kultury administracyjnej sprzyjającej 
upraszczaniu przepisów i skutecznemu 
rozwiązywaniu problemów; wskazuje na 
potrzebę zlikwidowania biurokratycznych 
procedur przy wykonywaniu dyrektyw i 
uproszczenia formalności 
administracyjnych przy wykonywaniu 
przepisów głównych, a nie tylko przy ich 
ocenie ex post; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie warsztatów, 
wymiany urzędników i innej działalności 
szkoleniowej, która ma na celu pomoc 
urzędnikom i sędziom we właściwej 
transpozycji, stosowaniu i egzekwowaniu 
przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego, zachęcając do ich 
uproszczenia i zapobiegając tworzeniu 

                                               
1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 
wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
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nowych barier; 

Or. pt

Poprawka 2
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie oddzielnej linii budżetowej dla 
sieci SOLVIT w budżecie na 2009 r. i 
zwraca się o jej dalsze wzmocnienie w 
budżecie na 2010 r.; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia personelu i 
środków finansowych przeznaczonych na 
tę sieć, która stanowi skuteczny i bezpłatny 
mechanizm pozasądowego rozwiązywania 
sporów; zwraca się do Komisji o 
wzmocnienie starań na rzecz finansowania 
szkoleń i akcji promocyjnych sieci 
SOLVIT we wszystkich państwach 
członkowskich; zachęca także Komisję do 
przyspieszenia usprawnienia służb 
dostarczających informacje i porady na 
temat rynku wewnętrznego; w związku z 
tym zdecydowanie popiera ideę usług 
pomocniczych rynku wewnętrznego za 
pomocą utworzenia jednej poświęconej im 
strony internetowej;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie oddzielnej linii budżetowej dla 
sieci SOLVIT w budżecie na 2009 r. i 
zwraca się o jej dalsze wzmocnienie w 
budżecie na 2010 r.; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia personelu i 
środków finansowych przeznaczonych na 
tę sieć, która stanowi skuteczny i bezpłatny 
mechanizm pozasądowego rozwiązywania 
sporów, pozwalający unikać 
przeprowadzania procesów w systemie 
sądownictwa, który jest bardzo często 
złożony i w którym istniejące mechanizmy 
gwarancji prawa do obrony osób nieraz 
utrudniają dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości; zwraca się do Komisji o 
wzmocnienie starań na rzecz finansowania 
szkoleń i akcji promocyjnych sieci 
SOLVIT we wszystkich państwach 
członkowskich; zachęca także Komisję do 
przyspieszenia usprawnienia służb 
dostarczających informacje i porady na 
temat rynku wewnętrznego; w związku z 
tym zdecydowanie popiera ideę usług 
pomocniczych rynku wewnętrznego za 
pomocą utworzenia jednej poświęconej im 
strony internetowej;

Or. pt
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Poprawka 3
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że kwota przeznaczona
rozdziale 14 04 na politykę celną jest 
wystarczająca dla osiągnięcia celów tej 
polityki, do których należy zwiększanie 
bezpieczeństwa i ochrony granic 
zewnętrznych, wspieranie walki z 
nielegalnym przemytem i nadużyciami 
oraz poprawa wydajności systemów 
celnych; podkreśla, że program przyczynia 
się do osiągnięcia tych celów dzięki 
poprawie koordynacji i współpracy między 
państwami członkowskimi promując 
wymianę najlepszych praktyk i wiedzy 
oraz monitorując właściwe wdrażanie 
ustawodawstwa wspólnotowego;

5. uważa, że zwiększenie kwoty 
przeznaczonej w rozdziale 14 04 na 
politykę celną jest uzasadnione i 
wystarczające dla osiągnięcia celów tej 
polityki, do których należy zwiększanie 
bezpieczeństwa i ochrony jeszcze 
dłuższych obecnie granic zewnętrznych, 
wspieranie walki z nielegalnym przemytem 
i nadużyciami oraz poprawa wydajności 
systemów celnych; podkreśla, że program 
przyczynia się do osiągnięcia tych celów 
dzięki poprawie koordynacji i współpracy 
między państwami członkowskimi 
promując wymianę najlepszych praktyk i 
wiedzy oraz monitorując właściwe 
wdrażanie ustawodawstwa 
wspólnotowego;

Or. pt

Poprawka 4
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla rolę polityki ochrony 
konsumentów ( rozdział 17 02) dla 
rozwoju rynku wewnętrznego oferującego 
bezpieczne produkty i usługi, równe prawa 
dla wszystkich konsumentów i jednakowe 
warunki działalności dla przedsiębiorstw; 
podkreśla znaczenie bliskiej współpracy 
między Wspólnotą, państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, w tym 
Stanami Zjednoczonymi i Chinami, w 

6. podkreśla rolę polityki ochrony 
konsumentów ( rozdział 17 02) dla 
rozwoju rynku wewnętrznego oferującego 
bezpieczne produkty i usługi, równe prawa 
dla wszystkich konsumentów i jednakowe 
warunki działalności dla przedsiębiorstw; 
odnotowuje jednak jej osłabienie, które 
jest niespójne z ambitnym programem 
współpracy między Wspólnotą, państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi, w tym 
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dziedzinie skuteczniejszych mechanizmów 
egzekwowania prawa w celu zdobycia 
większego zaufania konsumentów, 
zwłaszcza w dobie recesji ekonomicznej; 
nalega, aby Komisja opracowała bazę 
wiedzy, a także programy szkoleniowe w 
dziedzinie nadzoru rynku, które wzmocnią 
istniejące struktury współpracy między 
kompetentnymi władzami; wzywa Komisję 
do zaproponowania kolejnych działań 
Wspólnoty w celu zwiększenia roli 
europejskich ośrodków konsumentów; 
uważa wspólne wysiłki w tej dziedzinie 
edukacji konsumenckiej za priorytet, 
zwłaszcza jeśli chodzi o stan wiedzy na 
temat finansów, niezależnie od wieku i 
poziomu wykształcenia konsumentów;

Stanami Zjednoczonymi i Chinami, w 
dziedzinie skuteczniejszych mechanizmów 
egzekwowania prawa w celu zdobycia 
większego zaufania konsumentów, 
zwłaszcza w dobie recesji ekonomicznej; 
nalega, aby Komisja opracowała bazę 
wiedzy, a także programy szkoleniowe w 
dziedzinie nadzoru rynku, które wzmocnią 
istniejące struktury współpracy między 
kompetentnymi władzami; wzywa Komisję 
do zaproponowania kolejnych działań 
Wspólnoty w celu zwiększenia roli 
europejskich ośrodków konsumentów; 
uważa wspólne wysiłki w tej dziedzinie 
edukacji konsumenckiej za priorytet, 
zwłaszcza jeśli chodzi o stan wiedzy na 
temat finansów oraz systemów i sieci 
komunikacji, niezależnie od wieku i 
poziomu wykształcenia konsumentów;

Or. pt

Poprawka 5
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. docenia znaczenie nadzoru rynków 
konsumenckich za pomocą konsolidacji 
wyników oraz powiązanych analiz 
rynkowych opartych na gromadzeniu 
danych na temat zachowań konsumenckich 
i funkcjonowania tychże rynków; wzywa w 
związku z tym do dalszych działań 
przygotowawczych zatytułowanych 
„Środki nadzoru polityki ochrony 
konsumentów”, które pozwolą na 
kontynuowanie istniejących sondaży i 
badań oraz finansowanie dalszych badań 
rynkowych, co poprawi jakość tabeli 
wyników rynków konsumenckich.

7. docenia i podkreśla znaczenie 
nadzoru rynków konsumenckich za 
pomocą konsolidacji wyników oraz 
powiązanych analiz rynkowych opartych 
na gromadzeniu danych na temat zachowań 
konsumenckich i funkcjonowania tychże 
rynków; wzywa w związku z tym do 
dalszych działań przygotowawczych 
zatytułowanych „Środki nadzoru polityki 
ochrony konsumentów”, które pozwolą na 
kontynuowanie istniejących sondaży i 
badań oraz finansowanie dalszych badań 
rynkowych, co poprawi jakość tabeli 
wyników rynków konsumenckich.

Or. pt
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