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WSKAZÓWKI

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

1. stwierdza, że jednolity rynek może odegrać kluczową rolę w urzeczywistnieniu celów 
strategii „UE 2020” w zakresie zatrudnienia, zwiększając liczbę wysokiej jakości 
i stabilnych miejsc pracy; jednolity rynek powinien zostać ukończony z pełną 
determinacją i w jak najkrótszym czasie; jednolity rynek nie jest celem samym w sobie, 
ale środkiem do osiągnięcia postępu społecznego;

2. uważa, że dialog z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim ma 
podstawowe znaczenie dla przywrócenia zaufania do jednolitego rynku; stwierdza, że 
w centrum jednolitego rynku muszą znajdować się prawa wszystkich podmiotów, nie 
tylko kiedy te podmioty występują jako konsumenci lub przedsiębiorstwa, ale również 
jako obywatele i pracownicy; istotne znaczenie ma większe i wcześniejsze zaangażowanie 
partnerów społecznych oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów w opracowywanie, 
przyjmowanie, wprowadzanie w życie oraz monitorowanie działań podejmowanych 
w celu pobudzania wzrostu i zwiększania praw obywatelskich na jednolitym rynku;

3. stwierdza, że aby osiągnąć cel strategii „UE 2020” w zakresie wysokiej jakości i trwałego 
zatrudnienia istotne jest rozszerzanie jednolitego rynku przez, między innymi, zachowanie 
odpowiedniej równowagi między priorytetami gospodarczymi i opieką społeczną;

4. podkreśla, że skuteczne świadczenie usług ma kluczowe znaczenie dla przyszłego 
wzrostu, tworzenia miejsc pracy i innowacji; ubolewa nad nadmiernie obciążającym MŚP 
ustawodawstwem unijnym; jednolity rynek ma rolę do odegrania, jaką jest promowanie 
wzrostu i zatrudnienia w celu stworzenia wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej;

5. ubolewa nad faktem, że Europejczycy jeszcze w pełni nie wykorzystali potencjału 
jednolitego rynku w wielu sektorach; stwierdza zatem, że możliwości, jakie daje jednolity 
rynek, muszą być wykorzystywane, aby tchnąć nowe życie w gospodarki Unii przez 
dalsze otwieranie granic na przepływ towarów i usług, zachęcanie do nasilonego 
swobodnego przepływu osób i pracowników, oferowanie większego wyboru, zapewnianie 
nowych szans na rynku dla przedsiębiorstw i wreszcie poprzez tworzenie miejsc pracy 
i zdobywanie nowych klientów, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych, dzięki 
bardziej przystępnym usługom i produktom; MŚP, które mają największy 
niewykorzystany potencjał powinny być wspierane przez rygorystyczne stosowanie testu 
MŚP podczas wdrażania ustawodawstwa;

6. podkreśla, że jednolity rynek może odegrać ważną rolę w promowaniu spójności 
społecznej w Unii, zachęcając do intensywniejszej wymiany najlepszych praktyk; 
stwierdza, że ramy zarządzania gospodarczego powinny opierać się na szeregu wzajemnie 
powiązanych i wzajemnie spójnych strategii politycznych wspierających wzrost 
i zatrudnienie i że pełny rozwój rynku wewnętrznego jest niezbędnym do tego elementem; 
apeluje o środki wspierające mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa i spółdzielnie;
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7. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt.„Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych 
dla MŚP – Dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw” 
(COM(2011)0803) i popiera nacisk, jaki położono w nim na mikroprzedsiębiorstwa;
stwierdza, że dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników nie może być uznawane za 
ciężar regulacyjny oraz że w pewnych dziedzinach wymogi powinny być zróżnicowane 
zależnie od wielkości przedsiębiorstwa; uważa zatem, że dopasowane do potrzeb różnych 
rodzajów MŚP ustawodawstwo także ułatwi ich dostęp do rynków europejskich 
i międzynarodowych;  

8. docenia w kontekście jednolitego rynku wartościową rolę punktów kompleksowej 
obsługi, elektronicznych jak i fizycznych, które zmniejszają obciążenie administracyjne 
i koszty transakcji, zwiększają wydajność, otwartość rynku, przejrzystość i konkurencję, 
dzięki czemu zmniejszają się wydatki publiczne, a rosną szanse przedsiębiorstw, w tym 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw, w dostępie do rynku i tworzeniu i zachowywaniu nowych 
miejsc zatrudnienia;

9. uważa, że sam jednolity rynek cyfrowy mógłby mieć wpływ podobny do tego, jaki 
wywarła realizacja programu o jednolitym rynku z 1992 r.; zachęca do ukończenia 
tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, aby maksymalnie zwiększyć szanse na 
znalezienie pracy i rozwój przedsiębiorczości;

10. stwierdza, że europejski rynek usług pozostaje rozdrobniony; apeluje o środki 
zwiększające mobilność na terenie Unii przez uproszczenie i przyspieszenie 
administracyjnych procedur uznawania kwalifikacji zawodowych dzięki ulepszeniu 
systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym; uważa, że Komisja słusznie 
stwierdziła, że mobilność pracowników w Unii nadal jest zbyt niska oraz że potrzebne są 
bardziej zdecydowane działania mające na celu usunięcie wszelkich przeszkód 
administracyjnych;

11. uważa, że istnieć powinna jedna, łatwo dostępna usługa świadcząca pomoc i stanowiąca 
pierwszą linię wsparcia na poziomie krajowym, do której przedsiębiorstwa i obywatele, 
w tym klienci niepełnosprawni, mogliby się zwracać w przypadku napotkania przeszkód 
przy próbie skorzystania z praw i szans, które zapewnia jednolity rynek. Taka usługa 
mogłaby zostać także zbudowana poprzez dalszy rozwój istniejących centrów SOLVIT;

12. wzywa państwa członkowskie do inteligentniejsze wykorzystywania narzędzi 
informatycznych w celu informowania przedsiębiorstw i obywateli oraz umożliwienia im 
korzystania z ich praw i szans, a zagwarantowanie dostępu osobom niepełnosprawnym ma 
podstawowe znaczenie, aby informować o przysługujących im prawach i możliwościach 
w przystępnym formacie;

13. kładzie nacisk na harmonizację społeczną i fiskalną jako czynnik integracji jednolitego 
rynku; wzywa państwa członkowskie o mniej więcej podobnym PKB do przyspieszenia 
procesu harmonizacji dzięki zacieśnionej współpracy;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej kontroli w celu 
zapobiegania dumpingowi socjalnemu i zapewnienia stosowania układów zbiorowych;

15. stwierdza, że europejskie normy socjalne są uważane za wartość dodaną dla Unii 
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i odgrywają integralną rolę w funkcjonowaniu jednolitego rynku;

16. podkreśla, że jeśli chodzi o analizę kluczowych sektorów usług w funkcjonowaniu 
jednolitego rynku, zwłaszcza handlu, usług dla przedsiębiorstw, rynków cyfrowych 
i transportu w rocznym sprawozdaniu dotyczącym integracji jednolitego rynku, więcej 
uwagi należy poświęcić osobom niepełnosprawnym borykającym się z przeszkodami 
fizycznymi i w zakresie usług, których nie zaprojektowano uwzględniając potrzeby 
wszystkich osob;

17. uważa, że zapewnienie równych szans ma kluczowe znaczenie dla jak najlepszego 
funkcjonowania jednolitego rynku i państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji 
ustawodawstwa unijnego w jednakowym stopniu, a Komisja powinna korzystać ze swych 
uprawnień do egzekwowania przepisów w przypadku ich stałego łamania, bez 
okazywania specjalnych względów;

18. apeluje o większe zaangażowanie w przyspieszenie realizacji planu w sprawie 
inteligentnych regulacji w ciągu następnych dwóch lat, zwłaszcza w tych sektorach, które 
mają wpływ na trwały, inteligentny i sprzyjający włączeniu wzrost;

19. wzywa Komisję do utworzenia europejskiej sieci podmiotów krajowych, którą 
zaproponowano w odnośnym komunikacie Komisji, powierzając swojemu istniejącemu 
Komitetowi Doradczemu ds. Rynku Wewnętrznego nowe zadanie, a mianowicie analizę 
integracji jednolitego rynku i problemów związanych z zarządzaniem tym rynkiem, 
zwracając szczególną uwagę na dostępność zgodnie z ratyfikowaną Konwencją ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych;

20. wzywa Komisję do wyegzekwowania zakończenia tworzenia jednolitego rynku przez 
zagwarantowanie stosowania unijnych dyrektyw we wszystkich państwach 
członkowskich.
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