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WSKAZÓWKI

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

1. uznaje ochronę konsumentów i rynek wewnętrzny za dziedziny polityki niezwykle ważne 
z punktu widzenia prezentowania Europy konsumentom i przedsiębiorcom; wzywa 
państwa członkowskie do zdwojenia wysiłków w zakresie prezentowania korzyści 
płynących z jednolitego rynku na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

2. wzywa Komisję do zapoznawania się z większą liczbą opinii zainteresowanych stron w 
czasie konsultacji dotyczących prawodawstwa UE; podkreśla w tym względzie znaczenie 
ponadnarodowych sieci przedstawicieli różnych sektorów, stanowiących platformy 
świadomej wymiany poglądów na temat polityki UE, a tym samym przyczyniających się 
do poprawy jakości prawodawstwa UE; dostrzega problemy dotyczące wdrażania i 
egzekwowania prawodawstwa i zachęca konsumentów i przedsiębiorców do korzystania z 
ich praw i do powiadamiania instytucji UE o zaistniałych problemach;

3. wzywa państwa członkowskie do przyznania większych zasobów na sieć rozwiązywania 
problemów SOLVIT; zwraca się do Komisji, by szybciej usprawniała działanie 
poszczególnych jednostek udzielających informacji i porad dotyczących jednolitego rynku; 
w związku z tym zdecydowanie popiera ideę zintegrowanego podejścia do świadczenia 
usług wsparcia w zakresie jednolitego rynku poprzez utworzenie jednej poświęconej im 
strony internetowej;

4. zwraca się do Komisji o zdwojenie wysiłków koordynacyjnych w dziedzinie edukacji i 
informowania konsumentów; wzywa państwa członkowskie do podnoszenia świadomości 
istnienia Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich oraz wiedzy o prawach 
konsumentów w UE;

5. wzywa państwa członkowskie, by wobec światowego kryzysu finansowego i narastającego 
zadłużenia konsumentów dołożyły starań o podniesienie poziomu wiedzy finansowej 
konsumentów; 

6. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji dotyczące zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych oraz lepszego stanowienia prawa; apeluje szczególnie o poprawę 
warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw.
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