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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że prawo wnoszenia petycji do Parlamentu Europejskiego jest jednym z 
podstawowych filarów europejskiego obywatelstwa, stanowiącym narzędzie pozwalające 
zwiększyć udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, w związku z 
czym wskazuje na kluczową rolę Komisji Petycji jako skutecznego łącznika między 
obywatelami, Parlamentem i Komisją;

2. nawołuje Komisję Europejską do uznania znaczenia petycji w monitorowaniu stosowania 
prawa Unii Europejskiej i zaznacza, że petycje są jednymi z pierwszych wskaźników 
problemów związanych z niewłaściwym stosowaniem prawodawstwa UE;

3. ponawia swoje wcześniejsze apele o przekazywanie Komisji Petycji dokładnych 
informacji na temat stanu zaawansowania postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom, będących między innymi przedmiotem petycji w toku;

4. zwraca uwagę, iż wpłynęło wiele petycji dotyczących kwestii związanych z kryzysem 
gospodarczym i społecznym oraz środkami oszczędnościowymi, które mogą stać się 
przyczyną ograniczenia praw społecznych obywateli, i przypomina, że Europa musi mieć 
przede wszystkim na względzie dobro obywateli i działać dla zapewnienia im dobrobytu;

5. uważa, że w świetle obecnej sytuacji gospodarczej prawodawstwo UE musi być jeszcze 
skuteczniejsze i efektywniejsze, przynosząc korzyści przy jak najmniejszych kosztach, 
przy czym należy poświęcić pełną uwagę zasadom pomocniczości i proporcjonalności;

6. podkreśla, że z powodu nieumiejętnego zarządzania sektorem publicznym obciążenie 
spoczywające na obywatelach stale wzrasta; dlatego nawołuje Komisję i państwa 
członkowskie do dołożenia większych starań w tym obszarze, tak by poprawić 
zarządzanie w tym sektorze i obniżyć koszty;

7. podkreśla, że obywatele, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane podmioty oczekują 
prostych i przewidywalnych ram regulacyjnych; wskazuje, że nadmierna regulacja 
zakłóca konkurencję i opóźnia tempo wzrostu gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i obciążeń administracyjnych oraz nawołuje Komisję do 
wskazania aktów prawnych, w przypadku których można obniżyć koszty regulacyjne;

8. apeluje do państw członkowskich o unikanie nakładania na przedsiębiorstwa zbędnych 
wymogów i obciążeń administracyjnych; państwa członkowskie powinny w związku z 
powyższym wyraźnie określić obowiązkowe przepisy prawa UE oraz środki ich 
wprowadzania w życie zaproponowane przez parlamenty na szczeblu krajowym, wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi ustanawiania przepisów dodatkowych (innych niż te 
wskazane w unijnych aktach prawnych);

9. uważa, że przy okazji transponowania aktów prawnych UE państwa członkowskie 
powinny w sposób wymierny dokładnie wcielić do prawa krajowego przepisy dyrektywy 
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lub wyjaśnić, dlaczego uznają za konieczne rozszerzenie zakresu transponowanych 
przepisów w stopniu większym, niż jest to wymagane w określonych minimalnych 
wymogach prawa UE;

10. wskazuje, że jednym z głównych problemów, jakim muszą sprostać państwa 
członkowskie, są formalne wymogi prawne na poszczególnych etapach przygotowywania, 
stanowienia, planowania lub przyjmowania aktów prawnych; odnotowuje, że proces 
transpozycji prawa UE może się jeszcze przedłużyć, jeżeli podczas trwania tego procesu 
zmieni się skład rządu; ponadto problemy wynikają również z braku koordynacji i 
współpracy między departamentami organów administracji odpowiedzialnymi za 
transponowanie przepisów dyrektyw;

11. zwraca się o przeprowadzenie szczegółowej oceny faktycznych korzyści i kosztów 
wynikających ze stosowania mechanizmów wnoszenia skarg (EU Pilot, Solvit itp.);

12. podkreśla, że wstępny eksperymentalny etap systemu EU Pilot został już zakończony i 
obecnie stanowi on sprawdzoną metodę pracy, pozwalającą Komisji, państwom 
członkowskim zaangażowanym w projekt i obywatelom osiągać niezbędne wyniki; 
podkreśla, że brak zaangażowania skarżących w prace nad systemem UE Pilot oraz brak 
powszechnego dostępu do dokumentów w ramach UE Pilot są postrzegane jako główne 
problemy związane z tym narzędziem, w związku z czym w drodze prawnie wiążących 
środków należy przyjąć przejrzyste zasady dotyczące udziału skarżących;

13. nawołuje do zacieśnienia współpracy i poprawy skuteczności projektu EU Pilot, przede 
wszystkim w celu ściślejszego przestrzegania uzgodnionych wstępnych zasad oraz w celu 
poprawy jakości pytań Komisji i odpowiedzi państw członkowskich;

14. apeluje do Komisji o wsparcie konkurencyjnych instytucji krajowych w zapewnieniu 
właściwego przetransponowania i stosowania przepisów UE oraz o określenie głównych 
czynników ryzyka mogących zaszkodzić terminowemu i właściwemu wprowadzeniu w 
życie nowych (lub częściowo zmienionych) aktów prawnych, jak również o 
zaproponowanie czynników ograniczenia ryzyka, które należy przewidzieć przy 
wdrażaniu planów; zwraca także większą uwagę na rozwój wymiany dwustronnej między 
administracją krajową a Komisją, a także na inne formy wsparcia państw członkowskich;

15. wzywa Komisję do zapewnienia powszechnego dostępu do informacji dotyczących 
przypadków uchybienia, za pośrednictwem przyjaznej użytkownikom bazy danych, która 
dostarczy pełnych informacji o uchybieniach związanych z poszczególnymi aktami
prawnymi UE lub z danym państwem członkowskim;

16. uważa, że Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
zasad wstępnego i właściwego postępowania w sprawie uchybienia; zasady te powinny 
zostać opracowane w procesie konsultacji, który poprzedzi ustawodawczą procedurę 
decyzyjną;

17. zwraca uwagę na stale malejącą liczbę niezakończonych postępowań w sprawie 
uchybienia; należy docenić, że państwa członkowskie dokładają starań w celu usunięcia 
stwierdzonych uchybień z pominięciem postępowania sądowego.


