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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że sukces prawa UE zawsze zależy od tego, czy jest ono stosowane i wdrażane 
w rozsądnych terminach do krajowego ustawodawstwa państw członkowskich; jest 
zdania, że istotna jest regularna, staranna i skuteczna kontrola w tym obszarze oraz wzywa 
Komisję, by interweniowała w przypadkach niedociągnięć we wdrażaniu oraz nadal ściśle 
współpracowała z Parlamentem w tym zakresie;

2. z zadowoleniem przyjmuje wykazane przez Komisję zaangażowanie na rzecz sprostania 
dostrzeganym przez obywateli i przedsiębiorstwa problemom dotyczącym jednolitego 
rynku, wyraża jednak rozczarowanie brakiem dogłębności analizy przedstawionej w 
dokumencie roboczym;

3. podkreśla potrzebę zaradzenia problemom napotykanym przez obywateli i 
przedsiębiorstwa; zwraca uwagę, że pomimo bardzo niewielkiej liczby dowodów 
przedstawionych w dokumencie roboczym wiele dostrzeżonych obszarów problemowych 
poddano ostatnio ocenie skutków, a Komisja przedstawiła wnioski w ich sprawie; 
zdecydowanie uważa, że tam, gdzie proponuje się działanie, Komisja musi przedstawić 
niezawodne i decydujące dowody na korzyść opcji wybranej w projekcie aktu prawnego; 
wzywa Parlament do pełnego rozważenia przy rozpatrywaniu projektów wniosków tego, 
czy przedstawione przez Komisję oceny skutków są dokładne i przekonujące, tak aby 
przyjęte akty prawne spełniały potrzeby obywateli oraz przedsiębiorców;

4. jest zdania, że kompleksowe, obiektywne i wyczerpujące informowanie obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw o ich prawach na rynku wewnętrznym ma kluczowe 
znaczenie; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by traktowały tę kwestię 
priorytetowo w celu rozwoju przydatnych systemów informacyjnych i strategii 
komunikacyjnych, w szczególności w odniesieniu do praw socjalnych obywateli, i by 
przede wszystkim udostępniały dostateczne środki finansowe na prowadzenie kampanii 
informacyjnych i oszczędnie je wykorzystywały; 

5. uznaje, że ważna jest wymiana informacji oraz wspieranie współpracy pomiędzy 
systemami krajowymi i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte niedawno 
wzajemne połączenie rejestrów przedsiębiorstw1; nadal domaga się transgranicznej 
współpracy administracyjnej i lepszej integracji poprzez platformy centralne; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji w tym zakresie, takie jak inicjatywy na 
rzecz rozwoju systemów przekazywania drogą elektroniczną danych dotyczących 
zabezpieczenia społecznego pomiędzy krajowymi systemami zabezpieczenia 
społecznego;

6. podkreśla, że transgraniczne wykonywanie i uznawanie decyzji oraz skutków prawnych 

                                               
1 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2012 r. (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
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dokumentów ma kluczowe znaczenie dla mobilności na rynku wewnętrznym; wyraża 
nadzieję na rychłe stosowanie rozporządzenia dotyczącego prawa spadkowego we 
wszystkich państwach członkowskich UE; wzywa Komisję – w nawiązaniu do zielonej 
księgi z roku 20101 oraz konsultacji z roku 2011 – do kontynuacji prac w sprawie 
uznawania skutków prawnych dokumentów informujących o stanie cywilnym i z 
zainteresowaniem przygląda się wnioskom ustawodawczym przewidzianym na rok 2013;

7. uznaje wykazane zaangażowanie na rzecz zaradzenia obciążeniom regulacyjnym; w 
związku z tym przypomina o wcześniejszym zobowiązaniu Parlamentu do wymagania od 
Komisji, aby przy składaniu wniosków w sprawie nowych aktów prawnych określała 
równoważne koszty; ponadto przypomina o prośbie Parlamentu, by program na rzecz 
zmniejszania obciążenia administracyjnego został rozszerzony i rozwinięty, i dlatego 
oczekuje wniosków dotyczących zmniejszenia obciążenia administracyjnego i utrudnień 
regulacyjnych, które odpowiedzą na wiele głównych problemów obywateli i 
przedsiębiorstw związanych z jednolitym rynkiem;

8. uważa, że ścisłe przestrzeganie zasady „najpierw myśl na małą skalę” zagwarantowałoby, 
że w przyszłości prawodawstwo nie przyniesie więcej trudności i rozczarowań 
obywatelom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w jednolity rynek;

9. podkreśla, że pomimo uproszczenia prawodawstwa i ograniczenia obciążeń 
administracyjnych oraz wykorzystywania swobód dostępnych w ramach rynku 
wewnętrznego przez przedsiębiorstwa należy ogólnie zapewnić przepisy w zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia, które będą chronić konsumentów i pracowników;

10. uznaje, że w odniesieniu do zakupów przez Internet szczególnie ważne jest skuteczne 
wdrożenie prawa oraz z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów; jest zdania, że niezbędne jest ulepszone informowanie 
konsumentów o obowiązującym prawie; starannie sprawdzi wniosek w sprawie 
wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży oraz podkreśla, że muszą one 
zapewniać bardzo wysoki poziom ochrony konsumentów; wzywa do równoległego 
stworzenia „europejskich wzorców umów”; uznaje za istotne, aby wprowadzić 
odpowiednie przepisy dotyczące treści cyfrowych;

11. w odniesieniu do skutecznej ochrony własności intelektualnej wskazuje na zwalczanie 
fałszowania marek i produktów i podkreśla, że należy stale dążyć do równowagi 
pomiędzy interesami właścicieli praw oraz wszystkich innych zainteresowanych stron 
oraz ochroną prywatnych danych europejskich obywateli. 

                                               
1 COM(2010) 0747.
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