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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. przypomina, że niedawne pogorszenie koniunktury gospodarczej ujawniło szereg 
niedociągnięć i przypadków braku spójności na jednolitym rynku, co miało niekorzystny 
wpływ na zaufanie konsumentów i obywateli; przyjmuje do wiadomości, że Unia 
funkcjonuje obecnie w warunkach charakteryzujących się ograniczeniami budżetowymi; 
zwraca się o bardziej właściwe wydatkowanie środków budżetowych poprzez 
zapewnienie odpowiednich środków finansowych mających na celu wspieranie strategii 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu;

2. jest przekonany o tym, że polityka ochrony konsumentów jest głównym priorytetem Unii 
Europejskiej oraz że powinno to znaleźć odzwierciedlenie w budżecie przeznaczonym na 
ten obszar polityki; 

3. wzywa do utrzymania przynajmniej puli środków finansowych zaproponowanych 
początkowo przez Komisję z myślą o programie ochrony konsumentów w wieloletnich 
ramach finansowych (tj. 197 000 000 EUR) i podkreśla, że ze środków w ramach tego 
programu co najmniej 8 mln EUR trzeba będzie przeznaczyć na wielojęzyczny moduł 
platformy internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR); przypomina, że 
ten wielojęzyczny moduł został uzgodniony przez dwóch współustawodawców oraz został 
przyjęty w rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2013 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie internetowego rozstrzygania sporów (ODR); sugeruje, że ten wielojęzyczny 
moduł platformy ODR mógłby być finansowany również przez instrument „Łącząc 
Europę”;

4. uznaje wagę Forum Jednolitego Rynku i wzywa do rozszerzenia odnoszących się do niego 
działań przygotowawczych na rok 2014 (1 200 000 EUR na środki na zobowiązania i 
środki na płatności);

5. uważa, że istotne jest, by ustanowić nowy projekt pilotażowy „Twoje podróże w Europie 
– programy do zastosowania w urządzeniach mobilnych” (ang. „Your Europe Travel 
(YET) Application for Mobile Devices”) w celu dostarczania informacji na temat 
zagadnień transgranicznych zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym, w 24 
językach i za pośrednictwem pojedynczego punktu obsługi (650 000 EUR środków na 
zobowiązania i 350 000 EUR środków na płatności); projekt ten powinien zapewniać 
konsumentom odrębne informacje praktyczne oraz strefy ukierunkowane na obywateli i 
koncentrować się na konkretnych sytuacjach w kontekście transgranicznym, w tym na 
informacjach praktycznych dotyczących zagadnień takich, jak podróże, informacje 
wizowe, poradniki dotyczące przeprowadzania się do innego kraju, informacje o opiece 
zdrowotnej, a także o krajowych instytucjach ochrony konsumentów;

6. podkreśla, że system rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT) okazał 
się skuteczny w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się obywatele; ponownie 
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podkreśla, iż popiera pozycję budżetową poświęconą instrumentom rynku wewnętrznego; 

7. uważa, że wspieranie gospodarki realnej powinno być głównym priorytetem UE; 
nawołuje, do maksymalnego wykorzystania tego wsparcia finansowego przez MŚP;

8. uznaje potrzebę zachowania zrównoważonej puli środków finansowych przeznaczonych 
na program obsługi celnej, które to środki powinny być co najmniej równe kwocie 
ustalonej w początkowym wniosku Komisji, tj. 548 080 000 EUR; podkreśla konieczność 
wzmocnienia początkowego celu ogólnego programu, czyli wsparcia funkcjonowania unii 
celnej oraz wzmocnienia rynku wewnętrznego poprzez nowe cele szczegółowe i 
operacyjne.


