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WSKAZÓWKI

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

1. popiera koncepcję Komisji dotyczącą przyjęcia w pierwszej kolejności Aktu o 
jednolitym rynku, co oznacza przeprowadzenie w całej Europie całościowej i 
pragmatycznej debaty na temat korzyści i kosztów rynku wewnętrznego, oraz zwraca 
się do Komisji o zapewnienie skutecznego stosowania przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego, które zmniejszają obciążenie administracyjne dla obywateli;

2. z zadowoleniem przyjmuje cel, którym jest umieszczenie obywateli europejskich w 
centrum jednolitego rynku jako głównych podmiotów odbudowy gospodarczej w 
Europie, co mogłoby przywrócić zaufanie do jednolitego rynku;

3. podziela przekonanie, że idealne urzeczywistnienie jednolitego rynku europejskiego 
powinno stanowić podstawę ukończenia procesu integracji politycznej i 
gospodarczej;

4. zgadza się z celem, którym jest wspólne stworzenie jednolitego konkurencyjnego 
rynku na szczeblu europejskim i wspólne dążenie do osiągnięcia nowych bardziej 
ambitnych celów w zakresie polityki w służbie społecznej gospodarki rynkowej 
umożliwiającej sprostanie obecnym wyzwaniom, tworzenie nowych możliwości 
zatrudnienia oraz wspieranie inteligentnego, ekologicznego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju przynoszącego wspólne korzyści 
przedsiębiorstwom i obywatelom;

5. z zadowoleniem przyjmuje apel Komisji do państw członkowskich o ograniczanie 
deficytu transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego rynku do poziomu 0,5 % oraz 
o zgłaszanie tabel korelacji ze środkami transpozycji;

6. powtarza swoje postulaty dotyczące zdecydowanego skrócenia czasu trwania 
wszczynanego przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, którego celem jest wymuszenie na państwach 
członkowskich przestrzegania prawodawstwa UE, lecz wyraża zdecydowane 
ubolewanie nad tym, że postępowanie takie nie wywiera bezpośrednich skutków na 
obywateli lub mieszkańców UE, którzy mogli stać się ofiarami braku 
egzekwowania przepisów UE;

7. stwierdza, że państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia i wdrożenia 
prawodawstwa europejskiego dotyczącego rynku wewnętrznego i związanych z nim 
praw obywatelskich przysługujących Europejczykom; 

8. popiera zamiar przeprowadzenia przez Komisję szerszych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim (zainteresowanymi stronami, organizacjami 
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pozarządowymi, związkami zawodowymi, pracodawcami itd.) podczas 
przygotowywania tekstów ustawodawczych dotyczących rynku wewnętrznego;

9. uważa, że proces składania i rozpatrywania petycji może pozytywnie przyczynić się 
do przyjęcia przez obywateli lepszego podejścia do rynku wewnętrznego;

10. uważa, że UE musi zmienić sposób postrzegania jednolitego rynku przez obywateli 
poprzez uświadomienie i umożliwienie im zrozumienia jego korzyści;

11. zachęca Komisję do przyjęcia jasnej i zrozumiałej „karty obywatela” dotyczącej 
prawa do zamieszkania i pracy w dowolnym miejscu w UE oraz do rozwijania 
wielojęzykowej, ukierunkowanej na cel komunikacji dotyczącej codziennych 
problemów, które napotykają obywatele podczas przemieszczania się, zakupów lub 
sprzedaży w Europie, a także standardów społecznych, standardów w zakresie 
ochrony zdrowia, ochrony konsumentów i ochrony środowiska, których mają oni 
prawo oczekiwać;

12. zwraca się o prawdziwe wsparcie kompleksowych punktów informujących o 
prawach przysługujących w UE dla obywateli potrzebujących porady lub 
ubiegających się o zadośćuczynienie, aby obywatele europejscy mieli świadomość 
realiów rynku wewnętrznego, a także uważa, że ta strategia komunikacji powinna 
również bezpośrednio dotyczyć Parlamentu Europejskiego;

13. wzywa Komisję do przedstawienia praktycznych propozycji dotyczących 
rozszerzenia ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, 
tak aby objęła ona małe przedsiębiorstwa i pojedynczych obywateli;

14. zachęca do korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów w ramach 
rynku wewnętrznego, z możliwością korzystania z nich za pomocą procedury online;

15. zwraca uwagę na pozytywną rolę sieci SOLVIT pod względem oszczędności dla 
obywateli europejskich oraz nieformalnego rozwiązywania problemów 
napotykanych przez obywateli i przedsiębiorstwa w związku z nieprawidłowym 
stosowaniem przez władze publiczne prawa rynku wewnętrznego;

16. ze szczególnym zainteresowaniem podchodzi do wszystkich wysiłków mających na 
celu zapewnienie w UE nowoczesnej, bardziej efektywnej i skutecznej sieci 
transportowej, która dzięki zmniejszeniu odległości zbliżyłaby obywateli 
europejskich i pomogłaby zwiększyć poczucie przynależności i obywatelstwa;

17. uważa, że poprawa systemów ochrony konsumentów i ochrony danych w UE może 
zapewnić zaufanie konsumentów do transgranicznych transakcji internetowych;

18. podkreśla, że realizacja jednolitego rynku musi odbywać się przy pełnym 
poszanowaniu praw obywateli i mieszkańców Unii, zawartych w karcie praw 
podstawowych.
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