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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem odnotowuje podwyższenie wskaźnika wykonania środków na płatności w 
tytule 12; jest zaniepokojony niskim wskaźnikiem wykonania w obszarze polityki 
dotyczącej konsumentów oraz wzywa Komisję do podjęcia niezbędnych środków celem 
zwiększenia wiarygodności prognoz dotyczących potrzeb w zakresie płatności;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą organizacji warsztatów w 
państwach członkowskich celem stawienia czoła problemom, jakie napotykają 
administracje krajowe przy wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów z zakresu rynku 
wewnętrznego; jest zdania, że będzie to miało pozytywny wpływ na poziom wykonania;

3. wyraża zadowolenie w związku z tym, że Komisja przywiązuje dużą wagę do 
promowania SOLVIT oraz EU Pilot jako alternatywnych mechanizmów rozwiązywania 
problemów, a także wzywa Komisję do nasilenia starań w tym względzie; przypomina o 
swoim poparciu dla oddzielnej pozycji budżetowej dla SOLVIT; z zadowoleniem 
przyjmuje zreorganizowany portal „Twoja Europa” – stronę internetową oferującą w 
jednym miejscu dostęp do informacji na temat praw w różnych sektorach, a także do usług 
wsparcia;

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustające wsparcie finansowe dla Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich oraz badanie zlecone celem oceny jej skuteczności; zwraca się 
do Komisji o wykorzystanie wyników tego badania i podjęcie działań w celu poprawienia 
jakości oferowanych usług i podniesienia świadomości konsumentów na temat Sieci 
Europejskich Centrów Konsumenckich;

5. wzywa Komisję do nasilenia starań podejmowanych w celu dopilnowania, by 
oświadczenia o rachunkach państw członkowskich przedstawiane z myślą o tradycyjnych 
zasobach własnych były dokładne, oraz do zaostrzenia krajowego dozoru celnego, tak aby 
unikać pobierania nieprawidłowych kwot tradycyjnych zasobów własnych, zgodnie z 
zaleceniem Trybunału Obrachunkowego (punkt 2.21);

6. uznaje starania poczynione przez Komisję przy wdrażaniu zmodernizowanego kodeksu 
celnego; odnotowuje opóźnienia w procesie i nalega, aby Komisja ustaliła bardziej 
realistyczny termin.


