
PA\821087PL.doc PE443.087v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2010/2076(INI)

25.6.2010

PROJEKT OPINII
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Prawnej

w sprawie 26. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej (za rok 2008) 
(2010/2076 (INI))

Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi



PE443.087v01-00 2/3 PA\821087PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\821087PL.doc 3/3 PE443.087v01-00

PL

WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że nieprawidłowa i spóźniona transpozycja oraz niewłaściwe stosowanie 
i egzekwowanie przepisów powodują niepewność prawną i uniemożliwiają obywatelom 
oraz przedsiębiorstwom pełne czerpanie korzyści płynących z rynku wewnętrznego;

2. wyraża ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie nie doceniają prawidłowego 
i terminowego stosowania prawa UE; wzywa te państwa do nadania odpowiedniego 
priorytetu transpozycji i stosowaniu w celu uniknięcia opóźnień;

3. podkreśla potrzebę wprowadzenia obowiązkowych tabel korelacji zawierających 
szczegółowe informacje na temat krajowych środków transpozycji, co zapewni bardziej 
skuteczne monitorowanie transpozycji i stosowania prawa UE;

4. podkreśla kluczową rolę tabeli wyników rynku wewnętrznego oraz tabeli wyników 
rynków konsumenckich w kontekście bardziej skutecznego wykorzystania 
instrumentów monitorowania i analizy porównawczej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia odpowiedniego finansowania i personelu, tak aby tabela 
wyników rynków konsumenckich mogła być dalej rozwijana;

5. wzywa Komisję do rozważenia innowacyjnych mechanizmów, takich jak procedura 
wzajemnej oceny przewidziana w dyrektywie usługowej, aby zapewnić bardziej 
skuteczne stosowanie prawa UE;

6. wzywa posłów i władze krajowe do promowania Biura Porad dla Obywatela oraz 
korzystania z alternatywnych mechanizmów rozwiązywania problemów, takich jak 
systemy SOLVIT i EU Pilot, które pomimo ogromnego potencjału są niewystarczająco 
wykorzystywane, jak również jednej poświęconej im strony internetowej (portalu 
„Twoja Europa”); wzywa do zwiększenia ich możliwości poprzez przydzielenie 
dodatkowych zasobów finansowych i ludzkich;

7. podkreśla znaczenie synergii między wszystkimi usługami pomocy z zakresu 
jednolitego rynku; 

8. nalega na wzmocnienie roli Parlamentu w dziedzinach stosowania, egzekwowania 
i monitorowania przepisów dotyczących jednolitego rynku; popiera koncepcję 
dorocznego forum jednolitego rynku.


