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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zaproponowała nowy specjalny program 
wspierający skuteczne funkcjonowanie jednolitego rynku, który łączy sześć 
poprzednich programów, jak również liczne środki z różnych obszarów polityki; uważa, 
że ten nowy program przyczyni się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
konkurencyjności MŚP w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego UE na 
zglobalizowanym rynku; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do utrzymania 
wystarczającego finansowania tego programu, zwłaszcza w kontekście planu odbudowy 
oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej;

2. zauważa, że kompetencje komisji IMCO w ramach procedury budżetowej obejmują 
dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa – w tym klastry budżetowe: 
03 02 – program na rzecz jednolitego rynku, 03 03 – program UE w zakresie 
zwalczania nadużyć finansowych oraz 03 05 – współpraca w dziedzinie ceł;

3. zauważa, że kryzys COVID-19 poważnie dotknął niemal wszystkie sektory gospodarki 
europejskiej; podkreśla, że warunkiem skutecznego ożywienia gospodarczego jest 
przestrzeganie przez państwa członkowskie zasad rynku wewnętrznego; podkreśla, że 
konsumenci odzyskają zaufanie do jednolitego rynku poprzez zapewnienie 
przestrzegania ich praw; podkreśla potrzebę wspierania przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, w ich transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz rozwoju, a także ich dostępu do 
jednolitego rynku; uważa, że należy zwiększyć środki przyznane w ramach działu 1, tak 
aby możliwe było utworzenie silnego centrum finansowania przeznaczonego na 
zrównoważony rozwój, innowacje, strategiczną infrastrukturę i transformację cyfrową, 
dzięki czemu jednolity rynek będzie silniejszy i bardziej odporny, w tym również 
poprzez inwestycje w energooszczędną gospodarkę; podkreśla szczególną potrzebę 
stworzenia synergii między Programem na rzecz jednolitego rynku a instrumentem 
odbudowy gospodarki Next Generation EU w celu uruchomienia niezbędnych 
inwestycji;

4. zauważa, że kryzys związany z COVID-19 uwidocznił zależność jednolitego rynku UE 
od globalnych łańcuchów dostaw i producentów, a także niebezpieczeństwa związane z 
brakiem bezpieczeństwa produktów; podkreśla zatem znaczenie solidnej polityki 
konsumenckiej, która zapewnia konsumentom ochronę i przewidywalność zarówno w 
internecie, jak i poza nim, a przedsiębiorstwom gwarantuje możliwość dostarczania 
towarów i świadczenia usług na całym rynku wewnętrznym oraz zapewnia nadzór 
rynku i zgodność z prawem Unii; podkreśla znaczenie dalszego pogłębiania jednolitego 
rynku poprzez skuteczne usuwanie przeszkód dla swobodnego przepływu towarów i 
usług oraz zauważa w związku z tym, że rok 2021 będzie pierwszym rokiem stosowania 
Programu na rzecz jednolitego rynku, i wzywa do znacznego zwiększenia środków 
przeznaczonych na cele MŚP oraz do stworzenia odrębnej i powiększonej linii 
budżetowej dotyczącej nadzoru rynku; ponadto podkreśla, że ukończenie tworzenia 
jednolitego rynku cyfrowego powinno pozostać jednym z kluczowych priorytetów 
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budżetowych, oraz uznaje znaczenie programu „Cyfrowa Europa” dla kształtowania i 
wspierania transformacji cyfrowej społeczeństwa i gospodarki Europy, co będzie 
kluczowe dla rozwoju jednolitego rynku cyfrowego przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa europejskich konsumentów;

5. zauważa, że infrastruktura transgraniczna stanowi podstawę jednolitego rynku, 
przyczyniając się do swobodnego przepływu towarów, usług, przedsiębiorstw i 
obywateli przez granice; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje reformę 
finansowania instrumentu „Łącząc Europę”, której celem jest inwestowanie i dalszy 
rozwój paneuropejskiej infrastruktury dla sieci transportowych, cyfrowych i 
energetycznych; podkreśla również, że programy e-administracji mające na celu 
modernizację administracji publicznej i podjęcie kwestii cyfryzacji usług użyteczności 
publicznej stanowią wartość dodaną dla wszystkich zaangażowanych w jednolity rynek, 
a zwłaszcza dla obywateli i przedsiębiorstw, dlatego wzywa do przeznaczenia 
dodatkowych zasobów na pełne wdrożenie jednolitego portalu cyfrowego, który w 
wielu państwach członkowskich może być narażony na opóźnienia;

6. wspiera Komisję w jej podejściu do ulepszenia i wzmocnienia nowego instrumentu na 
rzecz sprzętu do kontroli celnej oraz programu na rzecz współpracy w dziedzinie ceł; 
wskazuje jednak, że Komisja i państwa członkowskie mają już opóźnienia w 
planowanym wdrożeniu unijnego kodeksu celnego, i wyraża ubolewanie w związku z 
brakiem zasobów finansowych i ludzkich w państwach członkowskich; podkreśla 
znaczenie odpowiedniego finansowania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnego 
sprzętu w operacjach celnych, z myślą o większej skuteczności dla unijnych 
przedsiębiorstw i lepszej ochronie konsumentów; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje zwiększenie środków w linii budżetowej 03 05 01, które może stać się 
bodźcem do zmniejszenia opóźnień w realizacji programu na rzecz współpracy w 
dziedzinie ceł;

7. podkreśla zasadę, że europejska wartość dodana powinna stanowić kamień węgielny 
wszystkich instytucji finansowanych przez UE; zwraca uwagę, że finansowaniu 
unijnemu powinny towarzyszyć wymierne rezultaty, a nie proste pomiary wyników, 
które umożliwią porównanie i ocenę skuteczności poszczególnych programów 
unijnych;

8. ponownie podkreśla, że efektywne wydatkowanie i właściwa ocena mogą przynieść 
oszczędności pozwalające sfinansować dalsze działania;

9. podkreśla znaczenie pełnej zgodności z zaleceniami Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w celu zwiększenia skuteczności budżetu i lepszego wykorzystania 
środków finansowych z myślą o europejskich obywatelach; podkreśla, że budżet 
powinien być przejrzysty i zrozumiały dla obywateli UE oraz oparty na wynikach, aby 
zwiększyć wydajność i produktywność instytucji publicznych;

10. zwraca się do Komisji o wsparcie wniosków w sprawie projektów pilotażowych i 
działań przygotowawczych, wchodzących w zakres kompetencji komisji IMCO.
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