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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;

2. podkreśla, że skuteczne świadczenie usług ma kluczowe znaczenie dla przyszłego 
wzrostu, tworzenia miejsc pracy i innowacji;

3. stwierdza, że możliwości, jakie daje jednolity rynek, muszą być wykorzystywane, aby 
tchnąć nowe życie w gospodarki Europy przez dalsze otwieranie granic na przepływ 
towarów i usług, oferowanie większego wyboru, zapewnianie nowych szans na rynku dla 
przedsiębiorstw i wreszcie poprzez tworzenie miejsc pracy;

4. z zadowoleniem przyjmuje COM(2011)8031 i zdecydowanie popiera nacisk, jaki 
położono na mikroprzedsiębiorstwa w rozszerzonym teście MŚP, co będzie miało 
pozytywny wpływ na wdrażanie i stosowanie ustawodawstwa UE;

5. 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;

6. 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;

7. ubolewa nad faktem, że europejski rynek usług pozostaje rozdrobniony; apeluje o środki 
zwiększające mobilność na terenie UE przez uproszczenie i przyspieszenie procedur 
uznawania kwalifikacji zawodowych dzięki ulepszeniu systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym;

8. wzywa Komisję, aby w kontekście lepszego stanowienia prawa przeprowadziła 
gruntowne oceny skutków i wskazała obszary nadmiernego obciążenia, niespójności oraz 
przestarzałe lub nieskuteczne środki, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia i spraw 
socjalnych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie jednolitego rynku; wzywa 
Komisję do rozważenia możliwości opracowania zasady „jeden za jeden”;

9. apeluje o większe zaangażowanie w przyspieszenie realizacji planu w sprawie 
inteligentnych regulacji w ciągu następnych dwóch lat, zwłaszcza w tych sektorach, które 

                                               
1 „Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP – Dostosowanie przepisów UE do potrzeb 
mikroprzedsiębiorstw”
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mają wpływ na trwały, inteligentny i sprzyjający włączeniu wzrost;


