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Jednolity rynek, konkurencyjność 
przedsiębiorstw oraz statystyki europejskie 

2021–2027 
W 2018 r., w ramach nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027, Komisja przedstawiła 
wniosek dotyczący programu mającego na celu poprawę funkcjonowania jednolitego rynku, wspieranie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz zapewnienie 
dostarczania wysokiej jakości statystyk we wszystkich obszarach polityki UE. Po osiągnięciu wczesnego 
porozumienia w drugim czytaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. Parlament powinien formalnie przyjąć ten tekst w 
drugim czytaniu w kwietniu, co zakończy procedurę ustawodawczą. 

Kontekst  
Jednolity rynek, będący zasadniczym elementem UE, stoi w obliczu szybko zmieniającej się sytuacji, 
naznaczonej transformacją cyfrową. Chociaż wciąż trzeba usuwać istniejące od dawna bariery utrudniające 
właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku, pojawiają się również nowe przeszkody. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W dniu 2 maja 2018 r. Komisja przyjęła wnioski dotyczące nowych WRF na lata 2021–2027, w tym wniosek 
dotyczący nowego programu mającego na celu wspieranie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku 
(Program na rzecz jednolitego rynku). Program na rzecz jednolitego rynku usprawnia działania UE i 
obejmuje działania, które były finansowane w ramach sześciu programów, takich jak COSME.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego  
Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 12 lutego 2019 r., przed wyborami 
europejskimi. W dniu 8 października 2019 r. parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (IMCO) przyjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych, przy czym 
mandatem negocjacyjnym jest stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu. Ostateczne posiedzenie 
trójstronne miało miejsce w dniu 8 grudnia 2020 r. Wstępne wczesne porozumienie w drugim czytaniu 
zostało zatwierdzone przez Coreper w dniu 18 grudnia 2020 r., a komisja IMCO zatwierdziła je w dniu 11 
stycznia 2021 r. W dniu 13 kwietnia 2021 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. W 
najbliższych dniach komisja IMCO ma zagłosować nad swoim zaleceniem do drugiego czytania, tak aby 
Parlament mógł przeprowadzić debatę w drugim czytaniu podczas kwietniowej sesji plenarnej, a tym 
samym zakończyć zwykłą procedurę ustawodawczą.  
Ogólny budżet programu na rzecz jednolitego rynku wynosi 4,2 mld EUR (w cenach bieżących), czyli jest o 
2,9 % wyższy niż we wniosku Komisji. Kwota ta stanowi 8,5 % działu 1 WRF („Jednolity rynek, innowacje i 
gospodarka cyfrowa”), czyli 0,3 % całkowitych WRF. Budżet programu na rzecz jednolitego rynku został 
podzielony na sześć celów szczegółowych: (i) 557 mln EUR (13% całkowitego budżetu) na zwiększenie 
skuteczności rynku wewnętrznego (z tej kwoty 452 mln EUR przeznaczone będzie na usuwanie przeszkód i 
wspieranie rozwoju, wdrażania i egzekwowania prawa unijnego, a 105 mln EUR na poprawę nadzoru rynku 
i ochrony konsumentów); (ii) 1 mld EUR (24 %) na wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju MŚP; (iii) 220 mln EUR (5 %) na poprawę europejskiego procesu normalizacji; (iv) 198 mln EUR (5 
%) na wspieranie interesów konsumentów oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
i bezpieczeństwa produktów; (v) 1,7 mld EUR (40 %) na promowanie wysokiego poziomu zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i roślin w dziedzinie roślin, zwierząt, żywności i paszy; oraz (vi) 552 mln EUR 
(13 %) na opracowywanie, tworzenie, rozpowszechnianie i przekazywanie wysokiej jakości statystyk 
europejskich.  
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