
PA\788374PL.doc PE427.056v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2009/2002(BUD)

18.8.2009

PROJEKT OPINII
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2010
(C7-0000/2009 - 2009/2002(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi



PE427.056v03-00 2/5 PA\788374PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\788374PL.doc 3/5 PE427.056v03-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza, że kompetencje Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w 
ramach procedury budżetowej obejmują tytuł 2 (Przedsiębiorstwa), 12 (Rynek 
wewnętrzny), 14 (Podatki i unia celna) oraz 17 (Ochrona zdrowia i konsumentów);

2. podkreśla wagę asygnaty budżetowej na rozdział 02 03 wstępnego projektu budżetu w 
nadziei, że lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego towarów dzięki nowym środkom 
ustawodawczym i pozaustawodawczym oraz poprawie egzekwowania prawa 
wspólnotowego pomoże przedsiębiorstwom; jest ponadto zdania, że środki te usprawnią 
funkcjonowanie i zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstw, zapewniając europejskim 
obywatelom wyższy poziom zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska i 
konsumentów;

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 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; 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; 

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;

5. uważa, że kwota przeznaczona rozdziale 14 04 na politykę celną jest wystarczająca dla 

                                               
1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie usług 
na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
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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;

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 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;

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.



PA\788374PL.doc 5/5 PE427.056v03-00

PL

Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


