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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 właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku wspiera europejski obszar 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz przyczynia się do wzmocnienia 
europejskiego modelu społecznej gospodarki rynkowej;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu na temat obywatelstwa za 2010 rok 
będzie też poruszona kwestia przeszkód dla obywateli próbujących korzystać z towarów i 
usług transgranicznych, a także zostanie zaproponowany najlepszy sposób usunięcia tych 
przeszkód; zaleca, aby Komisja przeprowadziła niezależne badanie w celu wskazania 
20 najpoważniejszych napotykanych na co dzień przez obywateli źródeł niezadowolenia 
i frustracji, wywołanych wprowadzeniem jednolitego rynku;

3. podkreśla, że art. 12 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej potwierdza – jako 
postanowienie o powszechnym zastosowaniu – że ochrona konsumentów powinna być 
uwzględniana podczas definiowania i realizacji innych gałęzi polityki i działań Unii; 
podkreśla znaczenie proponowanej nowej dyrektywy o prawach konsumenta;

4. ponownie zwraca się do Komisji o rozważenie przyjęcia „Karty obywatela” obejmującej 
różne aspekty prawa do mieszkania i pracy w jakimkolwiek miejscu w UE;

5. podkreśla potrzebę szybkiego osiągnięcia większej pewności prawnej i przejrzystości 
w stosunkach umownych oraz dostępu do odpowiednich, niedrogich i skutecznych 
systemów dochodzenia roszczeń;

6. zachęca do wszelkich inicjatyw na rzecz wspierania MŚP działających w wymiarze 
transgranicznym w całej UE przez konkretne ograniczanie obciążeń administracyjnych, 
finansowych i regulacyjnych; z zadowoleniem przyjmuje zbliżający się przegląd 
dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach;

7. wzywa Komisję do zapewnienia zniesienia wszystkich barier w rozwoju handlu 
elektronicznego z wykorzystaniem środków legislacyjnych i nielegislacyjnych; podkreśla 
potrzebę zwiększenia zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do transgranicznego 
handlu elektronicznego. 


