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Trzydzieści lat jednolitego rynku (1993–2023) 
16 stycznia podczas sesji plenarnej Parlament uczci 30-lecie powstania jednolitego rynku. Poza tym Parlament 
ma głosować nad projektem rezolucji przyjętym przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów  
12 grudnia 2022 r. W programie prac na 2023 r. Komisja zapowiedziała, że na początku pierwszego kwartału tego 
roku wyda komunikat w sprawie 30-lecia jednolitego rynku. 

Jednolity rynek dziś 
W czerwcu 1985 r. Komisja 
opublikowała białą księgę w sprawie 
urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego, w której określono 
harmonogram środków 
niezbędnych do utworzenia 
jednolitego rynku. W lutym 1986 r. 
podpisano Jednolity akt europejski 
(JAE), który wszedł w życie w lipcu 
1987 r. JAE utorował drogę do 
ukończenia jednolitego rynku 
(„obszar bez granic wewnętrznych, 
w którym jest zapewniony 
swobodny przepływ towarów, osób, 
usług i kapitału”) w okresie do końca 
1992 r. 1 stycznia 1993 r., po 
przyjęciu prawie 280 aktów 
prawnych, jednolity rynek stał się 
rzeczywistością dla 345 mln osób w 
12 państwach członkowskich. 
Jednolity rynek, często uważany za 
podstawę integracji europejskiej, 
obejmuje wiele obszarów polityki. 
Dotyczące go prawodawstwo nadal stanowi prawie połowę wszystkich aktów ustawodawczych UE (wykres 1).Islandia, 
Liechtenstein i Norwegia uczestniczą w jednolitym rynku na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG), natomiast Szwajcaria stanowi jego część na podstawie umów dwustronnych. Od 1 stycznia 
2021 r. Zjednoczone Królestwo opuściło jednolity rynek UE. 
UE ma największy na świecie jednolity rynek. W 1993 r. obejmował on 345 mln osób, a obecnie – 447 mln 
konsumentów i 23 mln przedsiębiorstw. Komisja podkreśliła, że handel na jednolitym rynku zapewnia 56 mln miejsc 
pracy w Europie, a szacunkowe płynące z niego korzyści gospodarcze wynoszą od 8 % do 9 % produktu krajowego 
brutto (PKB) UE. W 2021 r. wartość wewnątrzunijnego eksportu towarów wyniosła 3428 mld EUR, wartość 
wewnątrzunijnego eksportu usług – 965 mld EUR, a wartość inwestycji wewnątrzunijnych – 8163 mld EUR. Ponadto w 
UE-27 3,7 % pracowników ma obywatelstwo państwa UE innego niż to, w którym pracują, a 2,4 % studentów szkół 
wyższych pochodzi z innego kraju UE niż kraj, w którym studiują. 

Niedokończona podróż 
Pomimo osiągnięć jednolitego rynku nadal istnieje na nim wiele przeszkód. Według szacunków usprawnienie 
jednolitego rynku towarów mogłoby zapewnić od 183 do 269 mld EUR rocznie, natomiast dalsza integracja rynków 
usług mogłaby przynieść zyski w wysokości 297 mld EUR rocznie. Ponadto korzyści dla gospodarki UE wynikające z 
ukończenia jednolitego rynku cyfrowego mogłyby wynieść co najmniej 110 mld EUR. 
W marcu 2020 r. Komisja określiła 13 największych przeszkód dla działalności transgranicznej, które są najczęściej 
zgłaszane przez konsumentów i przedsiębiorstwa (np. uciążliwe i złożone procedury administracyjne), oraz ich pięć 
głównych przyczyn (np. nieodpowiednie egzekwowanie przepisów UE). Komisja i państwa członkowskie podejmują 
konkretne działania i środki horyzontalne w ramach długofalowego planu działania na rzecz lepszego wdrażania i 
egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. Komisja powołała Grupę Zadaniową ds. Egzekwowania 

Wykres 1 – Udział przepisów UE dotyczących jednolitego rynku 
we wszystkich aktach ustawodawczych UE (linia przerywana), lata 
1953–2019. 

 
Źródło: Wnioski z konferencji akademickiej z okazji 30-lecia ustanowienia jednolitego 
rynku, 7 grudnia 2022 r. 
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Przepisów dotyczących Jednolitego Rynku (SMET), aby poprawić wdrażanie i egzekwowanie swobód jednolitego 
rynku. W latach 2021 i 2022 SMET pracowała nad transgranicznymi ograniczeniami dla specjalistów, procedurami 
wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii wiatrowej i słonecznej, wymogami administracyjnymi dla 
usługodawców transgranicznych, problemami z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w przypadku 
świadczenia usług transgranicznych i przeszkodami w ekosystemie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. SMET 
uzupełnia inne instrumenty egzekwowania, np. postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, SOLVIT i takie mechanizmy zapobiegawcze jak procedura powiadamiania o przepisach technicznych 
na podstawie dyrektywy (UE) 2015/1535 w sprawie przejrzystości na jednolitym rynku. 

Wzmocnienie jednolitego rynku 
Trzydzieści lat po utworzeniu jednolity rynek wciąż się rozwija i dostosowuje do nowych wyzwań. Aktualne przykłady 
to przyjęcie aktu o rynkach cyfrowych i aktu o usługach cyfrowych. Ponadto niedawne wstrząsy, w tym pandemia i 
rosyjska wojna w Ukrainie, które doprowadziły do ograniczeń swobodnego przepływu, niedoborów towarów i usług 
oraz rosnących cen energii, obnażyły nie tylko podatność jednolitego rynku na kryzysy, ale również stopień, w jakim 
gospodarka UE zależy od dobrze funkcjonującego jednolitego rynku. Dobrze funkcjonujący jednolity rynek może 
wzmocnić odporność UE i jej reakcje na przyszłe kryzysy. We wspólnej deklaracji z grudnia 2022 r. w sprawie 
priorytetów legislacyjnych UE na lata 2023 i 2024 Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się, że w 2023 r. i do końca 
kadencji parlamentarnej wiosną 2024 r. potraktują w sposób priorytetowy wzmocnienie jednolitego rynku, w tym 
dzięki pracom nad wnioskiem w sprawie nadzwyczajnego instrumentu jednolitego rynku będącego „siatką 
bezpieczeństwa” na potrzeby funkcjonowania jednolitego rynku oraz nad poprawą warunków pracy za 
pośrednictwem platform internetowych. Poza zwykłą procedurą ustawodawczą trzy instytucje zobowiązały się do 
współpracy na rzecz rozszerzenia jednolitego rynku dzięki usunięciu przeszkód i wypełnieniu luk, zwłaszcza w sektorze 
usług. 
W maju 2022 r. na posiedzeniu plenarnym Konferencji w sprawie przyszłości Europy zaproponowano dalsze 
pogłębienie jednolitego rynku (propozycja nr 12). Wśród środków zaproponowanych, aby osiągnąć ten cel, Komisja 
zaleciła zwiększenie pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej na jednolitym rynku (środek 4) oraz 
dopilnowanie, by konsolidacja i ochrona jednolitego rynku pozostały priorytetem. Chciała również zadbać o to, by 
unijne i krajowe środki i inicjatywy nie były szkodliwe dla jednolitego rynku, lecz przyczyniały się do swobodnego 
przepływu osób, towarów, usług i kapitału (środek 20). W propozycji nr 35 podkreślono natomiast potrzebę 
wzmocnienia jednolitego rynku cyfrowego dla przedsiębiorstw każdej wielkości.  

Parlament Europejski 
Z okazji tej rocznicy 12 grudnia 2022 r. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęła projekt 
rezolucji w sprawie 30-lecia jednolitego rynku: radość z osiągnięć i spojrzenie w przyszłość. Za projektem oddano 34 
głosy, przeciwko – 5 głosów. W projekcie zwrócono uwagę na znaczenie jednolitego rynku jako siły napędowej 
integracji europejskiej i podstawy gospodarki UE, a także na jego rolę w zbliżaniu do siebie obywateli UE. W tekście 
stwierdzono również, że nie należy pominąć żadnej z czterech swobód. Ponadto podkreślono kluczową 
odpowiedzialność państw członkowskich za prawidłowe wdrażanie i egzekwowanie obowiązujących przepisów 
dotyczących jednolitego rynku oraz wezwano Komisję do usunięcia nieuzasadnionych przeszkód utrudniających 
wykorzystanie pełnego potencjału jednolitego rynku.  
Ponadto we wniosku wezwano do odnowienia obietnicy jednolitego rynku dzięki jej aktualizacji, wspieraniu 
przedsiębiorstw i konsumentów w dwojakiej transformacji, ochronie konsumentów i środowiska oraz zwiększeniu 
finansowania polityki dotyczącej jednolitego rynku. Ponadto, potwierdzając gotowość Parlamentu do odgrywania 
odpowiedniej roli w tym procesie, w tekście zaapelowano o ponowne zaangażowanie państw członkowskich i innych 
instytucji UE, a także o konkretny program działań na okres do 2030 r. i po tej dacie oraz o wzmocnienie i dalszy rozwój 
jednolitego rynku, zwłaszcza w takich obszarach jak usługi, energia, telekomunikacja i jednolity rynek cyfrowy. 
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