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Jednolity portal cyfrowy
Na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2018 r. Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem
ustawodawczym w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego. Ma on stanowić jednolity cyfrowy punkt
dostępu dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, zawierać wyczerpujące informacje, oferować absolutny i
niedyskryminujący dostęp do procedur online oraz ułatwiać pracę służb udzielających pomocy na żądanie.

Kontekst
Obywatele, którzy mają zamiar mieszkać, pracować lub studiować w innym państwie członkowskim, a także
przedsiębiorcy zamierzający prowadzić handel transgraniczny są często dyskryminowani, ponieważ nie są
w stanie uzyskać dostępu do procedur administracyjnych online ani realizować takich procedur,
np. zarejestrować przedsiębiorstwo lub złożyć wniosek o dokument pobytowy. Istnieje już szereg portali,
jak na przykład pojedyncze punkty kontaktowe, ale nie oferują one pełnego zakresu usług i nie są
powszechnie znane. Na jednolitym portalu cyfrowym można będzie uzyskać dostęp do ważnych informacji,
a państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia pełnego dostępu online do najważniejszych i
najczęściej stosowanych procedur, nie tylko w języku (-ach) danego kraju, ale co najmniej w jeszcze jednym
dodatkowym języku. W tym celu istniejący już system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI),
czyli program dostępny dotychczas tylko państwom członkowskim, zostanie udostępniony ogółowi
społeczeństwa i przedsiębiorcom.

Wniosek Komisji Europejskiej
Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w dniu 2 maja 2017 r. Stanowi on część pakietu
dotyczącego przestrzegania przepisów, który ma podnieść efektywność jednolitego rynku.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 22 lutego 2018 r. parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO)
przyjęła w pierwszym czytaniu sprawozdanie dotyczące wniosku Komisji. Pogratulowała w nim Komisji
Europejskiej inicjatywy, o którą Parlament apelował już wcześniej, zwróciła się jednak o wprowadzenie
szeregu zmian. Polegają one głównie na uściśleniach i uproszczeniach, postulują lepszą ochronę danych
i łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zaproponowano także utworzenie logo i wprowadzenie
wymogu wyższej jakości oraz postulowano połączenie pojedynczego punktu kontaktowego z istniejącym
już portalem Twoja Europa. Wszystkie te sugerowane zmiany uwzględniono podczas rozmów
trójstronnych. Parlament wywarł także wpływ na wiele innych kwestii, na przykład zwiększenie liczby
dziedzin, o których informacje będą udostępniane za pośrednictwem jednolitego portalu cyfrowego, jak
transakcje majątkowe. Ponadto zwiększono liczbę procedur, które będą w pełni dostępne online, tak aby
umożliwić na przykład złożenie zeznania podatkowego za pomocą jednolitego portalu cyfrowego. Jednak
w wyjątkowych przypadkach i o ile względy bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub walki z
oszustwami uzasadnią takie środki ostrożności, użytkownik może być zobowiązany przez państwo
członkowskie do stawienia się osobiście przed właściwym organem. Wiele uwagi poświęcono wymogom
dotyczącym jakości, aby uczynić strony internetowe funkcjonalnymi, zrozumiałymi i odpornymi. W razie
potrzeby można sięgnąć po środki z budżetu UE na sfinansowanie tłumaczenia podstawowych informacji
dostarczonych przez państwa członkowskie, ponieważ muszą być one dostępne w językach obcych.
Dodano zabezpieczenia gwarantujące przestrzeganie zasady jednorazowości, zgodnie z którą informacje
podaje się urzędom tylko raz; zasada ta będzie także stosowana transgranicznie. Tekst uzgodniony między
negocjatorami Parlamentu i Rady został zatwierdzony przez komisję IMCO w dniu 12 lipca 2018 r. Teraz
Parlament przeprowadzi głosowanie nad całym tekstem podczas wrześniowej sesji plenarnej.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0256
http://ec.europa.eu/growth/content/commission-takes-new-steps-enhance-compliance-and-practical-functioning-eu-single-market-0_pl
http://ec.europa.eu/growth/content/commission-takes-new-steps-enhance-compliance-and-practical-functioning-eu-single-market-0_pl
http://ec.europa.eu/growth/single-market_pl
http://europa.eu/youreurope/
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0086(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: IMCO; Sprawozdawczyni:
Marlene Mizzi (S&D, Malta). Więcej informacji można znaleźć
w briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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