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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 linie budżetowe w tytułach 2 
(Przedsiębiorstwa), 12 (Rynek wewnętrzny), 14 (Podatki i unia celna) oraz 17 (Ochrona 
zdrowia i konsumentów);

2. podkreśla wagę przesunięcia środków budżetowych na rozdział 02 03 projektu budżetu 
Komisji uznając, że lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego można osiągnąć dzięki 
poprawie w dziedzinach notyfikacji i certyfikacji; jest ponadto zdania, że przesunięcie 
środków budżetowych w dziedzinach normalizacji i dostosowywania prawodawstwa jest 
uzasadnione, ponieważ środki te usprawnią funkcjonowanie i zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw, zapewniając europejskim konsumentom bezpieczniejsze produkty 
i usługi;

3. z zadowoleniem przyjmuje niewielki wzrost linii budżetowej 12 02 01 w projekcie 
budżetu Komisji, który to wzrost uważa za konieczny dla dobra rynku wewnętrznego 
i gospodarki UE jako takiej, zwłaszcza w dobie recesji gospodarczej; wzywa zatem 
Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie sposobów dokończenia tworzenia 
jednolitego rynku przy wykorzystaniu wiedzy o rynku i analiz ekonomicznych oraz 
w oparciu o wybór odpowiednich instrumentów; podkreśla w tym kontekście rolę sektora 
usług dla europejskiej gospodarki i w związku z tym uważa wdrożenie dyrektywy 
usługowej1 za zdecydowany priorytet; zwraca się ponadto do Komisji o ścisłą współpracę 
z państwami członkowskimi i rozwijanie kultury administracyjnej sprzyjającej 
upraszczaniu przepisów i skutecznemu rozwiązywaniu problemów; podkreśla znaczenie 
działalności szkoleniowej, która ma na celu pomoc urzędnikom i sędziom we właściwej 
transpozycji, stosowaniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących jednolitego rynku; 

4. wyraża ubolewanie z powodu braku przeznaczenia środków pieniężnych na linię 
budżetową 12 02 02; uważa sieć SOLVIT za skuteczny bezpłatny mechanizm 
pozasądowego rozwiązywania sporów, który powinien być wspierany przez działania 
Komisji w zakresie szkoleń i promocji prowadzone we wszystkich państwach 
członkowskich; zwraca się do państw członkowskich o zwiększenie personelu i środków 
finansowych przeznaczonych na tę sieć; ponadto popiera ideę usług pomocniczych rynku 
wewnętrznego za pomocą utworzenia jednej poświęconej im strony internetowej 
zawierającej informacje i porady; 

5. występuje o sfinansowanie projektu pilotażowego pod nazwą „Forum jednolitego rynku”, 
będącego doroczną imprezą skupiającą przedstawicieli instytucji UE, państw 
członkowskich i innych zainteresowanych stron w celu ustanowienia wyraźniejszych 
zobowiązań w zakresie transpozycji, stosowania i egzekwowania przepisów dotyczących 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/123 z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na 
rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
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rynku wewnętrznego oraz stanowiącą tym samym platformę wymiany najlepszych 
praktyk między organami krajowymi; wzywa ponadto do sfinansowania projektu 
pilotażowego, który poprzez niezależnie przeprowadzony sondaż pozwoliłby wskazać 
20 głównych źródeł niezadowolenia i frustracji wśród obywateli i przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, w ramach rynku wewnętrznego;

6. uważa, że nieznaczne zwiększenie kwoty przeznaczonej w rozdziale 14 04 02 na politykę 
celną w roku 2013 jest uzasadnione i wystarczające dla osiągnięcia celów tej polityki, do 
których należy zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony granic zewnętrznych, wspieranie 
walki z przemytem i oszustwami oraz poprawa wydajności systemów celnych; wspiera 
osiąganie celów programu poprzez poprawę koordynacji i współpracy między państwami 
członkowskimi, promowanie wymiany najlepszych praktyk i wiedzy fachowej oraz 
monitorowanie właściwego wdrażania ustawodawstwa Unii;

7. uważa kwotę przeznaczoną na linię budżetową 17 02 02 w dziedzinie polityki ochrony 
konsumentów za uzasadnioną i odpowiednią do potrzeb w zakresie realizacji rynku 
wewnętrznego oferującego bezpieczne produkty i usługi, a także równe prawa dla 
wszystkich konsumentów; podkreśla znaczenie bliskiej współpracy między Unią, 
państwami członkowskimi i krajami trzecimi, w tym Stanami Zjednoczonymi, Chinami 
i Indiami, w dziedzinie skuteczniejszych mechanizmów egzekwowania prawa w celu 
zdobycia większego zaufania konsumentów; nalega, aby Komisja opracowała bazę 
wiedzy oraz programy szkoleniowe w dziedzinie nadzoru rynku; ponadto za priorytet 
uważa wspólne wysiłki w dziedzinie edukacji konsumenckiej, zwłaszcza jeśli chodzi 
o stan wiedzy na temat finansów;

8. podkreśla znaczenie prowadzenia 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 w obszarze polityki ochrony konsumentów”, które pozwolą na kontynuowanie 
dotychczasowych sondaży i badań oraz finansowanie dalszych badań rynkowych.


