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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że sprawozdanie na temat obywatelstwa UE COM(2010)603 oraz 
komunikat w sprawie Aktu o jednolitym rynku to inicjatywy uzupełniające się, które 
stawiają obywateli w centrum jednolitego rynku i pomagają przezwyciężyć obecne 
rozdrobnienie UE;

B. przypominając o idei przyświecającej rezolucji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie 
przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom1 oraz wyrażając poparcie 
dla sprawozdania M. Montiego, które opowiada się za podejściem nastawionym na 
obywatela, zgodnie z którym obawy obywateli i konsumentów są w pełni 
uwzględnione w rozwoju jednolitego rynku, wzmacniając pozycję obywateli UE i 
stanowiąc nowy bodziec dla koncepcji obywatelstwa UE;

1. z zadowoleniem przyjmuje niniejsze sprawozdanie i ponownie stwierdza, że jednolity 
rynek może zostać w pełni zrealizowany jedynie dzięki usunięciu utrzymujących się 
barier transgranicznych stojących na drodze do swobodnego przemieszczania się osób, 
towarów, usług i kapitału, co umożliwi zaoferowanie wymiernych korzyści 
europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom; 

2. odnotowuje niedawne publikacje Komisji na temat wzmocnienia pozycji 
konsumentów i 20 głównych obaw, które uwypuklają utrzymujące się na jednolitym 
rynku braki w zakresie informacji, ustawodawstwa i wdrażania, a także niechęć 
obywateli i brak wiadomości na temat ich praw na rynku; 

3. podkreśla, że systemy ADR, takie jak sieć SOLVIT, dowiodły swej skuteczności w 
rozwiązywaniu problemów dotykających obywateli, jak np. uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i przenoszenie praw do świadczeń emerytalnych pracowników 
wykonujących pracę w trasie, niemniej jednak krajobraz ADR w Europie pozostaje 
bardzo rozdrobniony; zwraca się pilnie do Komisji o dopilnowanie, by działania 
ustawodawcze UE w dziedzinie ADR i roszczeń zbiorowych zostały zakończone do 
2012 r.;

4. zachęca Komisję do rozważenia przyjęcia Karty praw obywatela, o co apelowano w 
wyżej wspomnianej rezolucji Parlamentu z dnia 20 maja 2010 r., przedstawiającej 
prawa obywateli, ich obowiązki i kwestie transgraniczne w ramach jednolitego rynku; 
uważa, że Karta powinna być łatwo dostępna i służyć za przewodnik dla wszystkich 
obywateli przemieszczających się, pracujących, robiących zakupy i sprzedających 
poza granicami;

5. wzywa do szerzej zakrojonego podejścia ustawodawczego UE do ułatwiania 
transgranicznej mobilności pracowników, w ramach którego zachowane będą prawa 

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
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obywateli, pobudzany wzrost gospodarczy i dokonywane inwestycje w kapitał ludzki i 
tworzenie miejsc pracy, dzięki czemu usuwane będą utrzymujące się jeszcze 
przeszkody w korzystaniu z czterech wolności.


