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Kryzys gospodarczy dotkliwie doświadczył Europę. Zagrożenie jej systemu
gospodarczego i finansowego stało się sprawdzianem wytrzymałości. Unia okazała się
jednak na tyle silna, że zniosła najgorsze. Jednocześnie na całym kontynencie dotkliwie
ucierpiały zarówno poszczególne osoby, jak i całe rodziny, z których wiele nadal boryka
się z trudnościami finansowymi. Nadszedł czas, by pomóc im w potrzebie, naprawić
wyrządzone szkody i stworzyć stabilne podstawy bezpieczeństwa gospodarczego
i wzrostu na przyszłość. Parlament Europejski nieustannie podejmuje liczne inicjatywy
mające pomóc Europejczykom w walce z kryzysem. Skupiając się na bezpiecznej
bankowości, oszczędzaniu, stabilności gospodarczej oraz obniżeniu ryzyka w sektorze
finansów, UE zamierza powoli, ale skutecznie podźwignąć się z kryzysu.

WALKA Z KRYZYSEM
Obecnie podejmuje się rozliczne inicjatywy mające
na celu neutralizowanie skutków kryzysu.
W dążeniu do przywrócenia stabilności
gospodarczej, UE umieściła na samym szczycie
listy swych priorytetów wspieranie rozwoju
i ułatwianie handlu.
Podjęto znaczące działania na rzecz ochrony
i poprawy konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP). Parlament Europejski jest
przekonany, że odgrywają one kluczową rolę
w odbudowie gospodarki.
Niedawno zatwierdzono nowe, mające
zagwarantować punktualność, przepisy
wprowadzające 30-dniowy termin płatności.

Ponadto trwają prace nad poprawą zasad
udzielania zamówień publicznych, tak aby ułatwić
małym przedsiębiorstwom ubieganie się o nie
i zapewnić im równe szanse. Cena nie będzie już
decydującym czynnikiem. Wartość, dbałość
o środowisko, kwestie społeczne oraz innowacje
odegrają także znacznie ważniejszą rolę.
Aby jeszcze bardziej zachęcić MŚP do uczestnictwa
w przetargach, planowane jest uproszczenie
procedury składania ofert, a zamówienia będą
dzielone na mniejsze partie.

ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI
Choć pilne problemy wymagają natychmiastowej
reakcji, równie ważne jest podejmowanie działań
z myślą o bezpiecznej przyszłości. Parlament Europejski
przyjął nowe, udoskonalone przepisy, mające zniechęcić
do podejmowania nadmiernego ryzyka. W przeszłości
stało się ono przyczyną kryzysu w strefie euro.
Przykładowo w przypadku kredytów hipotecznych,
banki będą musiały dokonywać skrupulatnej oceny
środków finansowych pożyczkobiorców oraz
szczegółowo informować ich o ewentualnym ryzyku.
Pożyczkobiorcom natomiast przysługiwać będzie więcej
praw, w tym tygodniowy czas do namysłu, a także
prawo do wcześniejszego spłacenia pożyczki.
Ponadto PE pracuje nad sposobami stworzenia
bezpieczniejszych banków. Wszystkie z nich należy

poddać niezależnemu nadzorowi. Powinny one
posiadać odpowiednio duże bufory kapitałowe
(na wypadek spowolnienia gospodarczego).
Kolejnym celem jest wspieranie finansowe MŚP oraz
ograniczenie premii w bankach w celu uniknięcia
niepotrzebnego ryzyka oraz niezamierzonych
konsekwencji. Opracowywane są ogólnoeuropejskie
środki mające na celu wzmocnienie nadzoru
bankowego; kładzie się również nacisk na większą
odpowiedzialność finansową. Godny uwagi jest także
system gwarancji depozytów, kolejna inicjatywa, o
którą walczy Parlament Europejski. Ma on chronić
depozyty bankowe obywateli do kwoty 100 000 EUR,
by nie musieli się oni obawiać o bezpieczeństwo swych
oszczędności.

WIĘCEJ KORZYŚCI, LEPSZY HANDEL
Jednym z głównych obowiązków Parlamentu
Europejskiego jest ochrona praw wszystkich
obywateli Europy. Wzmocnienie praw konsumenta
może pomóc pobudzić gospodarkę,
a w szczególności handel. To sytuacja korzystna
dla wszystkich.
Przykładowo Parlament Europejski podjął
działania na rzecz zapewnienia lepszej ochrony
konsumenta podczas dokonywania zakupów
w internecie. Obecnie są dwa tygodnie na zmianę
decyzji w sprawie zakupu, a produkty muszą zostać
dostarczone w terminie trzydziestu dni. Ponadto
za wszelkie uszkodzenia lub straty odpowiedzialny
będzie sprzedawca. Nowe przepisy ułatwiają

również przedsiębiorstwom sprzedaż swych
produktów online lub w innych państwach UE.
Oprócz tego prowadzone są znaczące reformy
w branży telekomunikacyjnej mające na celu
pobudzenie konkurencji pomiędzy dostawcami
usług, skuteczniejszą ochronę danych oraz
unowocześnienie widma radiowego. Konsumenci
nie mogą zostać odcięci od sieci bez uprzedniego
uczciwego postępowania w tej sprawie,
a w przypadku zmiany operatora numery telefonów
będą przekazywane w terminie jednego dnia
roboczego. Użytkownicy telefonów z pewnością
ucieszą się z informacji, że od lipca 2014 r. ceny
połączeń w roamingu znów spadną.

GOSPODARKA.
WRÓĆMY DO INTERESÓW.
Misją Parlamentu Europejskiego jest ochrona i wspieranie każdego obywatela, zarówno
w czasach dobrobytu, jak i w obliczu wyzwań. Teraz, kiedy ledwie podnieśliśmy się z
kryzysu, wyraźne plany, zdecydowane środki oraz stanowcze decyzje są ważniejsze niż
kiedykolwiek.
Ponieważ trudny okres dopiero co się skończył, trzeba podjąć wiele decyzji o kierunku,
w jakim powinna podążać gospodarka. Parlament Europejski dołoży starań, abyśmy
wszyscy mogli wypowiedzieć się w tej sprawie.
Parlament Europejski i Ty. Razem możemy działać, reagować i decydować.
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