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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Komisji zatytułowane „Jednolity rynek z 
perspektywy obywateli” (SEC(2011)1003) jako użyteczne narzędzie zarówno do 
przekazania decydentom głównych obaw obywateli, jak i do poinformowania obywateli i 
przedsiębiorstw o problemach, które mogą napotkać na rynku wewnętrznym;

2. z zadowoleniem przyjmuje działalność „pojedynczych punktów kontaktowych”, które 
ułatwiają dostęp do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w 
państwach członkowskich, umożliwiając dopełnienie wszystkich formalności i wymogów 
administracyjnych związanych z zakładaniem lub rozwojem przedsiębiorstwa za granicą 
w pojedynczym krajowym punkcie kontaktowym;

3. z zadowoleniem przyjmuje pozytywną rolę, jaką odgrywają SOLVIT, Twoja Europa –
Porady, Europejska Sieć Przedsiębiorczości, Europejskie Centra Konsumenckie, 
Europejskie Centrum Kontaktu Bezpośredniego oraz Europejskie Służby Zatrudnienia w 
udzielaniu informacji i pomocy obywatelom, konsumentom i przedsiębiorcom na rynku 
wewnętrznym; wzywa Komisję do znalezienia sposobów na poprawę koordynacji tych 
usług i unikanie powielania działań i zasobów;

4. wzywa Komisję do skoncentrowania się na utworzeniu przy jej przedstawicielstwach w 
każdym państwie członkowskim internetowego i realnego pojedynczego punktu 
kontaktowego dla obywateli i konsumentów, który będzie prowadzić działalność w ścisłej 
współpracy z biurami informacyjnymi Parlamentu w celu zapewnienia usług 
kompleksowego pojedynczego punktu kontaktowego dla wszystkich obywateli; jest 
zdania, że internetowy i realny pojedynczy punkt kontaktowy w każdym państwie 
członkowskim rzeczywiście sprawi, że rynek wewnętrzny stanie się bardziej dostępny, 
realizując cel stworzenia skuteczniejszej i przyjaznej interesantom służby, która nie tylko 
udziela informacji, lecz także objaśnia obywatelom w łatwo zrozumiały sposób istotę 
konkretnych możliwości oferowanych przez rynek wewnętrzny; sądzi, że mogłoby to 
zapobiec dezorientacji wśród obywateli, konsumentów i przedsiębiorców;

5. podkreśla, że przemieszczanie się pracowników pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi musi być dobrowolne i za każdym razem powiązane z pełnym 
poszanowaniem praw pracowniczych;

6. zwraca uwagę na dużą liczbę petycji otrzymanych przez Komisję Petycji Parlamentu 
dotyczących problemów, które obywatele napotykają na rynku wewnętrznym, zwłaszcza 
w odniesieniu do nieprawidłowej transpozycji lub nieprawidłowego wdrażania prawa UE; 
wzywa Komisję do uwzględnienia w jej sprawozdaniu wniosków i rezultatów petycji 
złożonych w Komisji Petycji; podkreśla, że proces rozpatrywania petycji powinien być 
lepiej wykorzystywany w celu usprawnienia procesu legislacyjnego UE, zwłaszcza w 
odniesieniu do środków ustawodawczych usuwających bariery w handlu transgranicznym 
i środków w zakresie egzekwowania praw człowieka;
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7. wzywa Komisję do wyodrębnienia przepisów UE, które najlepiej odpowiadają każdej z 
zaakcentowanych obaw, tak aby dostarczyć obywatelom, konsumentom i 
przedsiębiorstwom przydatnych i łatwiej dostępnych informacji o ich prawach w ramach 
jednolitego rynku;

8. wzywa Komisję do wskazania w przyszłych sprawozdaniach odpowiednich działań, za 
które jest wyraźnie odpowiedzialna, takich jak podejmowanie terminowych i stosownych 
działań w przypadku niewłaściwej transpozycji przepisów UE przez państwa 
członkowskie, dbanie o prawidłowe wdrażanie prawa UE oraz zmiana niewłaściwych 
przepisów;

9. wzywa Komisję do sporządzenia tabeli dla każdej z zaakcentowanych obaw i do 
wskazania, które podmioty są odpowiedzialne za wyeliminowanie każdej z dostrzeżonych 
pierwotnych przyczyn;

10. zachęca Komisję i państwa członkowskie do tego, by podczas Europejskiego Roku 
Obywateli 2013 ukierunkowały swoje kampanie informacyjne na te obawy, które dotyczą 
praw wynikających z obywatelstwa UE, ponieważ zgodnie z metodologią selekcji 
zastosowaną w sprawozdaniu to właśnie one trafnie wskazują, jakie sprawy są 
najistotniejsze dla obywateli UE w codziennym funkcjonowaniu w ramach rynku 
wewnętrznego;

11. wzywa Komisję do znalezienia sposobów na połączenie w przyszłości sprawozdania na 
temat obywatelstwa UE ze sprawozdaniem zatytułowanym „Jednolity rynek z 
perspektywy obywateli”, aby uniknąć powielania i niejasności oraz zapobiec ryzyku 
oddzielenia problemów od rozwiązań.
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