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1. WPROWADZENIE

Wspólny rynek, który dziś jest rynkiem wewnętrznym, będąc od początku centralnym 
elementem projektu europejskiego, od ponad 50 lat tworzy więzy solidarności pomiędzy 
Europejczykami, otwierając jednocześnie nowe możliwości rozwoju dla ponad 21 mln 
przedsiębiorstw europejskich. Rynek ten, będący obszarem swobodnego przepływu 
towarów, osób, usług i kapitału, od 1993 roku jeszcze bardziej się wzbogacił dzięki 
skonsolidowaniu integracji gospodarczej, utworzeniu wspólnej waluty i rozwoju polityki 
solidarności i spójności. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, stanowi rzeczywistą część 
życia codziennego obywateli UE, którzy czerpią z niego różnego rodzaju korzyści w ramach 
swojej działalności, pracy zawodowej czy życiu prywatnym i konsumpcyjnym. Rynek ten 
stanowi również ważną siłę napędową gospodarki europejskiej i rozwoju przedsiębiorstw.
Mimo to rynek wewnętrzny ma pewne słabe strony, na które wskazuje Mario Monti w 
sprawozdaniu „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku”, a także Parlament Europejski w 
sprawozdaniu Louisa Grecha „Przybliżenie jednolitego rynku konsumentom i obywatelom”2.
Plan działania na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania
Znalezienie rozwiązań dla tych problemów oznacza stworzenie dla jednolitego rynku 
możliwości rozwinięcia w pełni jego potencjału, poprzez umożliwienie obywatelom 
samodzielnego zagospodarowania wspólnej przestrzeni życiowej oraz zwiększenie szans 
powodzenia dla inicjatyw podejmowanych przez podmioty publiczne i prywatne. Konieczne 
jest realizowanie w związku z tym proaktywnej i przekrojowej strategii. Chodzi o to, by 
położyć kres fragmentaryzacji rynku, usunąć przeszkody i utrudnienia hamujące 
przepływ usług, innowacje i kreatywność. Trzeba wzmocnić zaufanie obywateli UE do ich 
rynku wewnętrznego i zaoferować konsumentom wszystkie związane z nim korzyści. 
Stawką jest lepiej zintegrowany rynek, który będzie mógł w pełni odgrywać rolę platformy
rozwoju wspólnej konkurencyjności kobiet i mężczyzn, przedsiębiorstw i obszarów 
europejskich, w tym regionów najbardziej oddalonych i najmniej rozwiniętych3. A działania 
te należy przeprowadzić szybko. Pomimo szybkiej reakcji Unii Europejskiej na kryzys i 
zaawansowanych reform, w tym na rynkach finansowych oraz w zarządzaniu gospodarką, 
kryzys może mieć trwały wpływ na potencjalny wzrost gospodarczy oraz na bezrobocie, a 
tym samym zaważyć na warunkach życia Europejczyków i na ich przyszłości4. Aby 
rozwiązać ten problem, Unia Europejska przyjęła strategię „Europa 2020” i postawiła 
przed sobą ambitne cele na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu5. Ale cele te zostaną osiągnięte tylko pod warunkiem, że Unia i 
państwa członkowskie przeprowadzą w trybie pilnym reformy strukturalne. Priorytetowe 
znaczenie muszą mieć środki, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu 
zatrudnienia. W swojej rocznej wizji wzrostu gospodarczego6 Komisja podkreśliła 
konieczność globalnej reakcji na kryzys, w ramach której jednolity rynek wniesie decydujący 
wkład, mobilizując cały swój potencjał osiągania wzrostu. Taką rolę jednolitego rynku 
podkreśliła Rada Europejska w swoich konkluzjach z 24–25 marca 2011: „Jednolity rynek ma 
do odegrania kluczową rolę w zapewnianiu wzrostu i zatrudnienia oraz promowaniu 
konkurencyjności.… Szczególny nacisk należy położyć na środki, które pobudzają wzrost i 

                                               
2 A7-0132/2010.
3 Komisja powierzyła przygotowanie sprawozdania o sytuacji w tych regionach Pedrowi Solbesowi.
4 Potencjalny średnioterminowy wzrost szacuje się na 1,5% (do 2020 r.). 9,6% ludności zawodowo 
czynnej stanowią bezrobotni. Komunikat Komisji „Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej 
odpowiedzi UE na kryzys”, strony 2 i 3.
5 COM(2010) 2020.
6 Komunikat „Roczna wizja wzrostu gospodarczego” – COM(2011)11



PL 2 PL

tworzą miejsca pracy oraz przynoszą konkretne rezultaty dla obywateli i przedsiębiorstw.”7

Jednolity rynek zapewnia ramy i narzędzia niezbędne do wdrożenia tych reform. 
Wszechstronna i stymulująca debata publiczna
Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Komisja poddała pod dyskusję 50 propozycji
przedstawionych w komunikacie „W kierunku aktu o jednolitym rynku”8.
Debata publiczna toczyła się na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. W trakcie 
konsultacji publicznych poświęconych Aktowi o jednolitym rynku zebrano ponad 800 opinii 
państw członkowskich, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, zarówno na 
poziomie krajowym jak i europejskim, samorządów lokalnych i regionalnych, federacji 
przemysłowych i branżowych, związków zawodowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń 
konsumentów, ośrodków think tank, uniwersytetów i wielu obywateli UE9. Konsultacje 
pokazały, że w społeczeństwie obywatelskim istnieją duże oczekiwania dotyczące 
związanych z jednolitym rynkiem możliwości pobudzania wzrostu i zwiększania 
zatrudnienia oraz wymiaru społecznego rynku wewnętrznego i ochrony służb użyteczności 
publicznej. Najważniejsze kwestie, na które wskazały podmioty gospodarcze, potwierdzają, 
że wspólny cel silnie konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej cieszy się 
powszechnym poparciem.
W konkluzjach z dnia 10 grudnia 2010 r.10 Rada zaakceptowała ogólny kierunek działania 
wskazany w Akcie o jednolitym rynku, tj. oparcie jednolitego rynku na mocnych podstawach 
gospodarczych i społecznych, umożliwiających wprowadzenie silnie konkurencyjnej 
gospodarki. Zobowiązała się do dalszej analizy Aktu o jednolitym rynku, aby ustalić jak 
najszybciej, we współpracy z Parlamentem Europejskim i Komisją, najważniejsze działania, 
które powinny być wprowadzone w życie do końca 2012 roku. W rezolucjach z dnia 6 
kwietnia 2011 r., opartych na sprawozdaniach Sandry Kalniete, Cristiana Silviu Busoi i 
Antonia Fernanda Correia de Campos11, Parlament Europejski przedstawił swoje priorytety w 
zakresie budowania jednolitego rynku na rzecz obywateli Europy, przedsiębiorstw i wzrostu 
gospodarczego, w ramach partnerstwa i sprawowania rządów.
Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania 
obywateli
Na podstawie opinii zebranych podczas konsultacji publicznych, opinii i konkluzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również opinii Komitetu Regionów12 oraz 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego13, Komisja określiła dwanaście 
obszarów działania. Komisja proponuje, by dla każdego z tych obszarów UE przyjęła do 
końca 2012 roku jedno działanie o kluczowym znaczeniu, mające na celu pobudzenie 
wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania obywateli.
Komisja przedstawi w 2011 roku wnioski ustawodawcze niezbędne do wprowadzenia w życie 
tych kluczowych działań, aby Parlament i Rada mogły na wniosek Rady Europejskiej 
przyjąć pierwszą serię środków priorytetowych służących ożywieniu jednolitego rynku 
do końca 2012 r.14

Uznanie tych działań za priorytetowe nie oznacza, że Komisja odstąpi od kontynuowania prac 
nad innymi kwestiami, określonymi w komunikacie „W kierunku aktu o jednolitym rynku”, 
                                               
7 Konkluzje Rady Europejskiej z 24-25 marca 2011 r., EUCO 10/11, § n°7.
8 COM(2010) 608.
9 Zob. załącznik: Sprawozdanie na temat konsultacji publicznych w sprawie Aktu o rynku jednolitym.
10 Konkluzje Rady UE w sprawie Aktu o rynku jednolitym (17799/10).
11 Odpowiednio: „Zarządzanie i partnerstwo na jednolitym rynku” P7TA-PROV(2011)0144, „Jednolity 
rynek dla Europejczyków” P7TA-PROV(2011)0145 oraz „Jednolity rynek sprzyjający przedsiębiorstwom i 
wzrostowi” P7TA-PROV(2011)0146.
12 CdR 330/2010 - ECOS-V-009.
13 CESE 525/2011 – INT/548.
14 Konkluzje Rady Europejskiej z 24-25 marca, EUCO 10/11 z 25 marca, § 7.
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które pozwolą przekształcić jednolity rynek w platformę wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy. Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększania miejsc pracy są pilną 
koniecznością. Prezentowany plan działania jest jednak tylko pierwszym etapem na tej 
drodze.
Konieczne będzie jego kontynuowanie i w związku tym już teraz trzeba przygotować kolejny 
etap działań. Komisja przedstawi inne środki, zgodne z tymi samymi założeniami, które będą 
odgrywać ważną rolę w projekcie ożywienia jednolitego rynku. Do końca 2012 roku Komisja 
zda sprawę z postępu prac i przedstawi program działania w kolejnym etapie. Ma to być 
zestaw spójnych rozwiązań politycznych dotyczących niedostatków rynku wewnętrznego, 
proponujących model zrównoważonego i inteligentnego rozwoju, sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w ramach strategii „Europa 2020”.
Zrównoważony wzrost 
Wszystkie te reformy muszą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju opartego o silnie 
konkurencyjną społeczną gospodarkę rynkową15. Muszą również prowadzić do postępu 
społecznego i rozwoju zatrudnienia oraz do poprawy sytuacji w ochronie środowiska i w 
walce ze zmianą klimatu. Muszą wzmocnić zewnętrzny wymiar rynku wewnętrznego.
Muszą również zapewniać konkretne korzyści obywatelom UE, ponieważ wprowadza się 
je właśnie z myślą o nich. Chodzi tutaj bowiem o wzmacnianie wsparcia obywateli dla
projektu integracji europejskiej oraz o zwiększanie ich zaufania do tego projektu.
Inteligentny rozwój
Reformy rozwiną i zreformują jednolity rynek poprzez dostosowanie go do wyzwań XXI 
wieku, związanych m.in. z gospodarką cyfrową. Dzięki nim przemysł europejski będzie 
bardziej konkurencyjny na rynkach międzynarodowych, a Europa zyska infrastrukturę 
niezbędną do zapewnienia swobodnego przepływu osób i towarów. Muszą również sprzyjać 
innowacyjności i kreatywności, dzięki którym można stymulować w Europie solidną bazę 
przemysłową i rozwijać konkurencyjne społeczeństwo usługowe.
Rozwój umożliwiający włączenie społeczne
Reformy te ułatwią zakładanie i rozwój małych i bardzo małych przedsiębiorstw, 
stanowiących kręgosłup gospodarki na poziomie krajowym i europejskim. Starania o 
przyjęcie inteligentniejszych uregulowań prawnych i zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych będą integralną częścią tych reform. Ich celem jest rozwiązywanie 
konkretnych problemów Europejczyków i zapewnienie, by integracja nie odbywała się
kosztem praw socjalnych; lecz przeciwnie - by przyczyniać się do budowania społeczeństwa 
bardziej solidarnego.
W związku z tym Komisja nadal będzie prowadzić pogłębione badania aspektu 
społecznego w ocenach wpływu, które towarzyszą wszystkim wnioskom ustawodawczym 
dotyczącym rynku wewnętrznego. Będzie czuwała nad tym, aby jej wnioski ustawodawcze 
łączyły w sobie, tam gdzie jest to uzasadnione w świetle owych badań, odniesienie do polityki 
społecznej i praw socjalnych. W sposób właściwy uwzględni ona artykuł 8 i 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Kartę Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. Przedmiotowe prawa podstawowe przewidują w szczególności, że pracownicy 
oraz pracodawcy, lub też organizacje zrzeszające jednych lub drugich, mają w przypadku 
konfliktu interesów prawo odwołania się do działań zbiorowych w obronie swoich interesów, 
w tym do strajku16, zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz prawem i praktykami 
krajowymi. 
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza również zwrócenie szczególnej uwagi na 
potrzeby osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one korzystać z jednolitego rynku. Na 

                                               
15 Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
16 Artykuł 28 Karty.
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przykład pasażerom o ograniczonej mobilności należy ułatwić przemieszczanie się, a osobom 
niedowidzącym zapewnić większy dostęp do możliwości czytania.
Strategia zintegrowana
Komisja zaangażowała się już w wiele kluczowych działań poprzez siedem inicjatyw 
przewodnich strategii „Europa 2020”. Przyjęte inicjatywy, dotyczące wszystkich dziedzin 
mających związek z ożywieniem gospodarczym, takie jak Plan na rzecz efektywności 
energetycznej z 2011 r.17 lub Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy18, tworzą 
stopniowo podwaliny nowego wzrostu gospodarczego. Rynki finansowe odegrają tutaj bardzo 
istotną rolę. W związku z tym kontynuowane będą reformy podjęte w dziedzinie regulacji 
usług finansowych dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu19.

2. DWANAŚCIE DŹWIGNI NA RZECZ POBUDZENIA WZROSTU GOSPODARCZEGO I
WZMOCNIENIA ZAUFANIA

2.1. Dostęp MŚP do finansowania

Działanie priorytetowe:
Przepisy, które mają ułatwić funduszom podwyższonego ryzyka z jednego państwa 
członkowskiego inwestowanie w dowolnym innym państwie członkowskim, bez żadnych 
przeszkód czy konieczności spełnienia dodatkowych wymagań. Chodzi o to, by MŚP, 
pragnące skorzystać z kapitału podwyższonego ryzyka, mogły zwrócić się do funduszy 
specjalizujących się w sektorze reprezentowanym przez te przedsiębiorstwa, które zapewnią 
im finansowanie w korzystnej cenie.20

MŚP, których w Unii Europejskiej jest 21 milionów, są ważnym czynnikiem 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Trudności w dostępie do 
finansowania są dla MŚP jedną z największych przeszkód we wprowadzaniu nowych 
produktów, ulepszaniu infrastruktury i zatrudnianiu większej liczby pracowników21. Dotyczy 
to zarówno MŚP istniejących już od dawna, jak i firm rozwijających się i innowacyjnych.
W Europie większość istniejących od dawna MŚP korzysta z kredytów bankowych. Ze 
względu na kryzys finansowy rozwiązanie to zaczęto stosować rzadziej. Dlatego właśnie w 
przeglądzie programu „Small Business Act” przyjętym w lutym, Komisja podjęła się oceny 
wpływu na MŚP wszystkich wniosków w sprawie regulacji dotyczących usług finansowych 
(takich jak wymóg posiadania kapitału własnego narzucony bankom) i odpowiedniego 
dostosowania ich do sytuacji.
Ułatwienie rozwijającym się MŚP dostępu do finansowania ma znaczenie kluczowe, 
ponieważ przedsiębiorstwa te, w szczególności MŚP innowacyjne, odgrywają bardzo ważną 
rolę w rozwoju innowacyjnej, zrównoważonej gospodarki. W celu uzyskania funduszy, które 
są niezbędne, by innowacyjne rozwiązania mogły trafić na rynek, przedsiębiorstwa te szukają 
często dostępu do rynków kapitałowych wykraczając poza kredyty bankowe. Rynki 
podwyższonego ryzyka mogą zapewnić odpowiednie środki, w Europie nie są jednak 
wystarczająco rozwinięte. Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka mają duże trudności w 

                                               
17 COM(2011) 109.
18 COM(2011) 78.
19 Zob.: komunikat z dnia 2 października 2010 r.: „Regulacja usług finansowych dla zapewnienia 
zrównoważonego wzrostu”– COM(2010) 301 i Sprawozdanie z postępu prac z lutego 2011 r. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/110209_progress_report_financial_issues_fr.pdf). 
20 Zob. również inicjatywa przewodnia „Unia innowacji” – COM(2010) 546.
21 Według Eurobarometru z 2009 roku trudności związane z dostępem do finansowania są uważane za 
drugą najważniejszą przeszkodę utrudniającą rozwój przedsiębiorstw. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf
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zdobyciu kapitałów za granicą i w prowadzeniu działalności na poziomie transgranicznym ze 
względu na różnorodność krajowych systemów prawnych oraz na przeszkody podatkowe. To 
kluczowe działanie zostanie wprowadzone w ścisłej współpracy z Forum Finansowym MŚP.
Finansowanie MŚP będzie przedmiotem specjalnego planu działania, które obejmie nie tylko 
dostęp do różnych źródeł finansowania, ale również bezpośrednio narzędzia finansowania 
MŚP oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi i wzrostowi MŚP.
Należy również zmienić dyrektywę o przejrzystości, rozporządzenie wykonawcze do 
dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego i dyrektywę w sprawie nadużyć na rynku, 
tak aby obowiązki MŚP notowanych na giełdzie były bardziej proporcjonalne, zapewniając 
jednocześnie taką samą ochronę dla inwestorów. Ponadto specjalne, dostosowane 
odpowiednio warunki dla platform negocjacyjnych przeznaczonych dla MŚP powinny być 
wprowadzone w dyrektywie zmieniającej dyrektywę w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (MiFID), aby stworzyć dla tych rynków znak jakości i ułatwić ich powiązanie.

2.2. Mobilność obywateli

Działanie priorytetowe:
Modernizacja przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych22. Celem jest 
uproszczenie procedur wzajemnego uznawania kwalifikacji pracowników mobilnych, 
unowocześnienie ram prawnych, przegląd problematyki zawodów regulowanych i 
wzmocnienie zaufania oraz współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej pozwoli w szczególności na wspieranie mobilności 
specjalistów, na jednoczesne zapewnienie pełnej zaufania współpracy między władzami 
zainteresowanych państw członkowskich oraz opartej na tym zaufaniu gwarancji dla 
konsumentów i pracodawców.
Mobilność i kwalifikacje pracowników są ważnym warunkiem pobudzania rozwoju 
gospodarczego w Europie. Dzięki zwiększonej mobilności wykwalifikowanej siły roboczej 
gospodarka europejska będzie mogła stać się bardziej konkurencyjna. Zbyt wiele barier 
prawnych nadal uniemożliwia Europejczykom podjęcie pracy w dowolnym miejscu w Unii 
Europejskiej, pomimo wakatów na wielu stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji. 
Gospodarka mogłaby więcej skorzystać z czasowej mobilności pracowników, gdyby 
mobilność ta traktowana była jako bardziej pozytywna wartość i gdyby ułatwiały ją jaśniejsze 
przepisy. Ponadto w dziedzinie nieuregulowanej przepisami konieczne będzie kontynuowanie 
uzgadniania krajowych systemów certyfikacji poprzez europejskie ramy certyfikacji, tak aby 
w przypadkach mobilności wspierać porównywalność kwalifikacji.
Obecną sytuację rynku pracy, na którą niekorzystnie wpłynął kryzys gospodarczy i starzenie 
się ludności, cechuje brak rąk do pracy i trudności pracodawców w znalezieniu pracowników 
posiadających odpowiednie umiejętności. W związku z tym obywatele UE powinni mieć 
możliwość szybkiej zmiany zatrudnienia na stanowisko w innym państwie członkowskim. 
Aby to było możliwe, ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe muszą być uznawane we 
wszystkich państwach członkowskich.
Aby ułatwić mobilność, obywatele UE powinni móc zdobywać i zachowywać uprawnienia 
do dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych (możliwość przenoszenia), również w 
przypadku późniejszej zmiany pracy w innym państwie członkowskim. By móc odpowiedzieć 
na wysokie oczekiwania obywateli, do roku 2012 konieczne będzie pełne zaangażowanie w 
tej kwestii Parlamentu i Rady.

                                               
22 Zob. inicjatywa przewodnia „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – COM (2010) 682
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W tym celu, Komisja opublikuje białą księgę, opartą na zielonej księdze z 2010 r.23, 
dotyczącą świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie poruszać między innymi kwestię 
ochrony uprawnień do takich świadczeń i która zachęci państwa członkowskie do stworzenia 
służb monitorowania świadczeń emerytalnych z zadaniem pomagania obywatelom w 
śledzeniu sytuacji ich uprawnień emerytalnych. Następnie w roku 2012 zostaną 
przedstawione środki ustawodawcze, mające na celu wspieranie ochrony uprawnień 
emerytalnych. Jednocześnie Komisja wprowadzi zmiany w dyrektywie w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych, aby umożliwić pracownikom 
i pracodawcom czerpanie jak największych korzyści z jednolitego rynku.
Komisja zaproponowała również podjęcie szeregu środków na rzecz mobilności w inicjatywie 
przewodniej zatytułowanej „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, m.in. 
utworzenie europejskiego paszportu umiejętności, w którym będzie można zapisywać 
kwalifikacje i umiejętności nabyte przez całe życie24.
Ułatwiona zostanie również mobilność ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy edukację 
zakończyli bez zdobycia określonych kwalifikacji. W tym celu Komisja przedstawi projekt 
zalecenia Rady w celu promowania i uznawania kwalifikacji zdobytych poza systemem 
szkolnym25.

                                               
23 „Zielona księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie” -
COM(2010) 365.
24 Zob. COM(2010) 682.
25 Zob. również inicjatywa przewodnia „Mobilna młodzież” – COM(2010) 477.
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2.3. Prawa własności intelektualnej

Działanie priorytetowe:
Przepisy wprowadzające jednolity system ochrony patentowej dla jak największej liczby 
państw członkowskich i jednolity system rozstrzygania sporów, tak aby pierwsze patenty 
objęte taką ochroną mogły być wydawane w 2013 r.26

Własność intelektualna jest prawem własności uznanym w Karcie Praw Podstawowych27. Jest 
równie ważnym elementem jak surowce czy baza przemysłowa: zależy od niej od 45 do 75% 
zasobów dużych przedsiębiorstw28. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które eksploatują te 
prawa w intensywny sposób odgrywają strategiczną rolę w zrównoważonym rozwoju naszej 
gospodarki. Są źródłem innowacji, a także generują istotną ekonomiczną wartość dodaną i 
tworzą stabilne miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji. Płace są w tych firmach 
wyższe średnio o 60% niż w innych sektorach. 
Ochrona prawa własności intelektualnej zachęca do inwestowania w rozwój innowacyjnych 
produktów i usług, zapewniając odpowiedni zwrot z inwestycji. Wprowadzone zostaną ramy 
prawne ochraniające te prawa w sposób skuteczny i w poszanowaniu praw podstawowych. 
Ramy te, które muszą jednocześnie zapewnić przepływ informacji, produktów i usług, jak 
również przestrzeganie prawa o konkurencji, będą stanowiły jeden z najważniejszych 
priorytetów UE. 
Obecna sytuacja, charakteryzująca się ogromną ilością patentów i krajowymi systemami 
rozstrzygania sporów, wiąże się z dużymi kosztami i niską skutecznością, co pociąga za sobą 
brak pewności prawnej, co z kolei sprawia, że ustanowienie jednolitego systemu ochrony 
patentowej oraz jednolitego systemu rozstrzygania sporów jest w tym przypadku absolutnym 
priorytetem. Jednolity system ochrony patentowej zmniejszyłby koszty o 80%. 
Ponadto rozwinięcie narzędzia waloryzacji praw własności intelektualnej ułatwiłoby 
wyłonienie się prawdziwego europejskiego rynku patentów i licencji. Dodatkowo 
pożądane jest, aby wartości niematerialne, które przedsiębiorstwo posiada w formie praw 
własności intelektualnej. mogły być w pełni uznawane jako zabezpieczenie pożyczki.
Ponadto obecne systemy wydawania licencji prawno-autorskich dla legalnych ofert 
internetowych muszą również zostać uproszczone i przejrzyste29. W dobie internetu zbiorowe 
zarządzanie powinno ewoluować w kierunku wzorów europejskich, które ułatwiają 
nadawanie licencji obejmujących wiele obszarów dla wielu usług online, zapewniając 
jednocześnie wysoki poziom ochrony dla podmiotów praw autorskich. Wprowadzona w ten 
sposób elastyczność uaktualnionych ram prawnych umożliwi stworzenie nowych modeli 
handlowych, co pociągnie za sobą rozpowszechnianie na szeroką skalę, ukierunkowane na 
określonych odbiorców, kreatywnych treści przeznaczonych dla bardziej mobilnych 
konsumentów. Ponadto należy ułatwić tworzenie wersji cyfrowych zasobów europejskich 
instytucji kulturalnych, w tym również utworów osieroconych.
Promowaniu legalnej oferty musi towarzyszyć dostosowanie ustawodawstwa europejskiego w 
celu wsparcia walki z piractwem i podrabianiem, m.in. poprzez wzmocnienie europejskiego 
obserwatorium zjawiska podrabiania i piractwa oraz polepszenie współpracy z władzami30. 
Należy wzmocnić również ochronę praw własności intelektualnej przez władze celne poprzez 

                                               
26 Zob. również inicjatywy przewodnie „Unia innowacji” – COM(2010) 546 i „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji” – COM(2010)614.
27 Artykuł 17 Karty Praw Podstawowych.
28 Źródło: http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuing patents.htm
29 Zob. również inicjatywa przewodnia „Europejska Agenda Cyfrowa” – COM(2010) 245.
30 Zob. również inicjatywa przewodnia „Zintegrowana polityka przemysłowa” – COM(2010) 614.
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zmiany w ustawodawstwie. Roczny koszt ponoszony przez przedsiębiorstwa europejskie w 
związku z piractwem i podrabianiem jest szacowany na 250 mld euro31.
Unowocześnić należy również system znaków towarowych w Europie. Chodzi o lepszą 
ochronę znaków towarowych i zapewnienie większej spójności systemu europejskiego i 
systemów krajowych. Uprości to procedury, zmniejszy koszty i pozwoli na pełne 
wykorzystanie w systemie nowych technologii, ułatwiających wyszukiwanie.
Kwestie te będą omówione w komunikacie o strategii w sprawie własności intelektualnej, 
który Komisja przyjmie w 2011 r.

2.4. Konsumenci jako podmioty jednolitego rynku

Działanie priorytetowe:
Regulacje w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Celem jest ustanowienie 
środków pozasądowych, dzięki którym będzie można znaleźć łatwo i szybko rozwiązania 
niewiążące się z nadmiernymi kosztami dla konsumentów, które zapewnią zachowanie 
dobrych stosunków przedsiębiorstw z klientami. To działanie obejmie również handel 
internetowy.
Jednolity rynek jest rzeczywistością w życiu codziennym konsumentów podczas podróży, 
kupowania czy dokonywania płatności. Konsumenci zbyt często jednak spotykają się z 
różnego rodzaju przeszkodami i w związku z tym nie wierzą w możliwość uzyskania 
zadośćuczynienia w przypadku konfliktu. Aby rozwijać jednolity rynek, a przede wszystkim 
jednolity rynek cyfrowy, należy zatem bezwzględnie wzmocnić zaufanie konsumentów, 
zapewniając im wykonywanie ich praw. Dzięki skuteczniejszemu stosowaniu prawa 
konsumenci będą mogli uniknąć dużych strat – szacowanych na 0,16% produktu krajowego 
brutto (PKB) Unii Europejskiej. Zwiększenie zaufania konsumentów do transgranicznego 
handlu elektronicznego zapewni dodatkowe oszczędności, szacowane na około 0,02 % PKB 
Unii Europejskiej, tj. 2,50 mld euro32.
Poza alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów Komisja będzie kontynuować również 
prace nad europejskimi rozwiązaniami dotyczącymi zbiorowych roszczeń na podstawie 
wyników prowadzonych przez nią konsultacji.
Aby wzmocnić zaufanie konsumentów do jednolitego rynku, należy podjąć również inne, 
bardzo konkretne działania. Konsumenci muszą mieć pewność, że kupowane przez nich 
towary są godne zaufania, niezależnie od miejsca ich wytworzenia. W tym celu należy 
wprowadzić zmiany do dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
Podobnie przedsiębiorstwa czekają, by państwa członkowskie wprowadziły w całej UE 
identyczne przepisy dotyczące ochrony. W tym celu Komisja przygotuje wieloletni plan 
działania dotyczący nadzoru rynkowego, w tym na granicach zewnętrznych UE. Plan ten 
zostanie opracowany we współpracy ze służbami celnymi i instytucjami nadzoru rynkowego, 
a wdrażać go będą państwa członkowskie. Aby zapewnić, że konsumenci będą otrzymywali 
pewne informacje o ekologiczności produktów, Komisja zaproponuje, w ramach planu 
działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, inicjatywę w sprawie śladu 
ekologicznego produktów.
Konieczne jest również zapewnienie prawidłowego stosowania praw pasażerów we 
wszystkich środkach transportu, w tym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

                                               
31 OECD: „Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products – November 2009 update”; 
http://www.oecd.org
32 Dokument roboczy „Ugruntowanie praw konsumentów w Unii Europejskiej”, przyjęty 7 kwietnia 2011 
(SEC (2011)469), oparty na Eurobarometrze 342 oraz ocena Komisji poświęcona usługom, oparta na danych 
opublikowanych w wynikach badań przeprowadzonych przez YouGovPsychonomics (2009) „Mystery Shopping 
Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the UE”. 
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Zostanie wydany komunikat przedstawiający wszystkie przepisy obowiązujące w Unii 
Europejskiej w zakresie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu: lotniczego, 
kolejowego, na statkach oraz w autobusach i autokarach. Aby lepiej chronić konsumentów, 
Komisja zaproponuje niebawem wprowadzenie zmian do dyrektywy w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, m.in. w przypadku gdy transakcje są 
zawierane drogą internetową.
Kontynuowane będą również prace w zakresie ochrony konsumentów detalicznych 
produktów finansowych, m.in. w zakresie przejrzystości kosztów bankowych i większej 
ochrony kredytobiorców na rynku kredytów hipotecznych.

2.5. Usługi 

Działanie priorytetowe:
Zmiany przepisów dotyczących europejskiego systemu normalizacji w celu rozszerzenia go 
na usługi i zapewnienia, by procedury normalizacyjne były skuteczniejsze, sprawniejsze i 
zapewniały włączenie społeczne33.
Normalizacja stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające swobodny przepływ towarów 
poprzez zapewnienie interoperacyjności produktów, ich bezpieczeństwa i jakości. Jest 
również coraz częściej stosowana w sektorze usługowym, ale głównie w zakresie krajowym. 
Może to utrudniać integrację jednolitego rynku usług. Aby zapobiec pojawianiu się nowych 
przeszkód i ułatwić transgraniczny przepływ usług, zwłaszcza usług dla przedsiębiorstw, 
takich jak logistyka lub zarządzanie usługami pomocniczymi dla przedsiębiorstw (typu 
„facility management”), należy rozwijać normalizację usług na poziomie europejskim, z 
pełnym uwzględnieniem potrzeb rynku. Będzie to istotnym celem zmiany europejskiego 
systemu normalizacji. Kolejnym istotnym celem będzie ustanowienie skuteczniejszego, 
sprawniejszego systemu, sprzyjającego włączeniu społecznemu. System normalizacji 
powinien pozwalać na szybkie przyjmowanie norm i ich dostosowywanie do nowych 
technologii, między innymi w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych, na 
zapewnienie większego uczestnictwa MŚP i innych zainteresowanych podmiotów, oraz 
sprawić, by dostęp do norm i standardów mieli wszyscy zainteresowani użytkownicy.
Mówiąc bardziej ogólnie prawidłowe działanie jednolitego rynku usług jest podstawowym 
warunkiem wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia w Europie. W latach 1998–
2008 wzrost w gospodarce europejskiej kształtował się średnio na poziomie 2,1% rocznie, 
gdy tymczasem w sektorze usług odnotowano w tym czasie średnio roczny wzrost na 
poziomie 2,8%. Zatrudnienie w sektorze zwiększało się o 2% rocznie, w porównaniu z 1% dla 
całej gospodarki34. Aby możliwe było zrealizowanie tych celów, najważniejszym zadaniem 
jest obecnie pełne wdrożenie dyrektywy usługowej przez wszystkie państwa członkowskie, 
w tym stworzenie punktów kompleksowej obsługi. Oprócz tego i zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z 24–25 marca 2011 r. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, 
przeprowadzi „kontrole skuteczności”, których celem będzie dokładne przeanalizowanie 
działania w praktyce wspólnotowych ram prawnych dotyczących niektórych sektorów o 
dużym potencjale, takich jak usługi dla przedsiębiorstw, budownictwo i turystyka. 
Komisja przeprowadzi pogłębione badania na temat ograniczeń w dziedzinie działalności, 
własności kapitału i formy prawnej oraz wymogów w zakresie ubezpieczeń, stanowiących 
przeszkody w lepszej integracji rynku usług35. Na podstawie rezultatów tych różnych 
inicjatyw Komisja podejmie w roku 2012 decyzję o przeprowadzeniu kolejnych etapów. 

                                               
33 Zob. również projekt przewodni „Unia innowacji” – COM(2010) 546 i „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji” – COM(2010) 614 oraz „Europejska Agenda Cyfrowa” - COM(2010) 245.
34 Eurostat.
35 Komunikat Komisji COM (2011) 20 - „Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług”.
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Konieczna będzie również analiza handlu i dystrybucji ze względu na ich ważną rolę we 
wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. Aby walczyć z nieuczciwymi praktykami 
handlowymi w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami, zostanie wprowadzona inicjatywa 
mająca na celu zidentyfikowanie charakteru i zasięgu problemów związanych z nieuczciwymi 
praktykami handlowymi pomiędzy przedsiębiorstwami w całym łańcuchu dostaw, 
sporządzenie spisu przepisów istniejących na poziomie państw członkowskich oraz analizę 
stopnia ich wprowadzenia, co pozwoli określić możliwe do zastosowania opcje. Celem będzie 
wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, które zagrażają rentowności przedsiębiorstw, i 
stymulowanie konkurencyjności różnych operatorów łańcuchów dostaw w ramach 
skuteczniejszego i sprawiedliwszego jednolitego rynku handlu i dystrybucji, odpowiadając 
przy tym na oczekiwania konsumentów i producentów w odniesieniu do cen 
konkurencyjnych. Ze względu na ważną rolę usług dla przedsiębiorstw Komisja powoła 
grupę wysokiego szczebla w celu przeanalizowania obecnych nieprawidłowości na rynku.
Na koniec, bez uszczerbku dla uznawalności dyplomów, należy zbadać, jak zapewnić jakość 
usług edukacyjnych świadczonych w kontekście swobodnego przepływu usług w obliczu 
rozwoju zjawiska franszyzy w edukacji

2.6. Sieci

Działanie priorytetowe:
Przepisy dotyczące infrastruktury energetycznej i transportowej w celu określenia i 
wdrożenia projektów o znaczeniu ogólnoeuropejskim oraz zapewnienia interoperacyjności i 
intermodalności.
Sieci energetyczne, transportowe i komunikacji elektronicznej są kręgosłupem jednolitego 
rynku. Wydajna infrastruktura sprzyja szybkim swobodnym przepływom osób, towarów, 
energii i danych (przy przydzieleniu odpowiedniego widma radiowego). Skuteczna integracja 
gospodarcza zależy od integracji infrastruktury wydajnych sieci.
Niezbędne jest wprowadzenie nowej, europejskiej polityki infrastruktury energetycznej36 –
pozwoli to na zmianę sposobu planowania i rozwijania sieci w UE. Należy znaleźć 
rozwiązania dla brakujących elementów sieci, a sieci muszą stać się bardziej inteligentne, aby 
poprawić przesył energii. Nowe przepisy powinny ułatwiać budowanie jednolitej, 
inteligentnej sieci, która będzie zwiększać bezpieczeństwo dostaw i polepszać integrację 
rynków, ale również skuteczność energetyczną i zużycie energii ze źródeł odnawialnych. 
Przyspieszenie i przejrzystość procedur udzielania pozwoleń jest niezbędne dla udanej 
integracji krajowych sieci energetycznych i zintegrowania ich w jedną sieć europejską. 
Konieczne jest podjęcie działań w tej dziedzinie w trybie pilnym, zważywszy na 
zaobserwowane terminy udzielania pozwoleń na nowe przedsięwzięcia (proces ten często 
trwa ponad 10 lat).
W dziedzinie transportu konieczna będzie realizacja działań zalecanych w białej księdze w 
zakresie polityki transportowej do roku 205037, mających na celu m.in. usunięcie przeszkód 
we wdrożeniu prawdziwego jednolitego rynku, obejmującego wszystkie rodzaje transportu i 
systemy krajowe, w tym inteligentne systemy transportu oraz w rozwijaniu sieci przewozu 
kabotażowego i nowoczesnego transportu multimodalnego. W szczególności zaś UE nie 

                                               
36 Zob. również komunikat „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 i w dalszej 
perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej” COM(2010) 677 wersja 
ostateczna, wnioski ze szczytu europejskiego z dnia 4.2.2011, inicjatywa przewodnia „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” – COM (2011) 21 i Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. – COM (2011) 
109.
37 Zob. również inicjatywa przewodnia „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji” - COM 
(2010) 614.
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zawsze dysponuje dobrze połączonymi, interoperacyjnymi i efektywnymi transgranicznymi 
sieciami infrastruktury. Zmiana w 2011 r. wspólnych wytycznych dotyczących rozwoju sieci 
transeuropejskich ułatwi usuwanie największych zatorów, tworzenie brakujących odcinków i 
łączenie różnych środków transportu dzięki lepszej identyfikacji projektów i monitorowaniu 
decyzji. Nowe wytyczne określą zatem podstawową sieć strategicznej infrastruktury 
europejskiej łącząc wschodnią i zachodnią część Unii Europejskiej i urzeczywistniając w ten 
sposób europejską sieć mobilności i jednolitą europejską przestrzeń transportową.
Widmo radiowe również pełni ważną rolę w społeczeństwie cyfrowym, w szybkich usługach 
bezprzewodowych, w ożywieniu gospodarki i jej wzroście, w tworzeniu miejsc pracy 
wysokiej jakości i w długoterminowej konkurencyjności UE. Ze względu na duże znaczenie 
dostępności i efektywnego użytkowania widma radiowego w tworzeniu wewnętrznego rynku 
komunikacji elektronicznej jak i w odniesieniu do innych dziedzin polityki UE, Parlament i 
Rada Unii Europejskiej powinny przyjąć w najbliższej przyszłości wniosek dotyczący decyzji 
w sprawie programu planowania strategicznego i harmonizacji użytkowania widma 
radiowego w Europie.

2.7. Jednolity rynek cyfrowy

Działanie priorytetowe:
Przepisy zapewniające wzajemne uznawanie elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania 
w UE oraz zmiana dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych, mające na celu 
umożliwienie bezpiecznych, bezproblemowych kontaktów drogą elektroniczną pomiędzy 
przedsiębiorstwami, obywatelami i instytucjami publicznymi, co poprawi skuteczność służb i 
zamówień publicznych, świadczenia usług i handlu elektronicznego, również w zakresie 
transgranicznym.
Wzmocnienie zaufania do transakcji elektronicznych stanowi niezbędny warunek rozwoju 
cyfrowego rynku wewnętrznego, z którego będą mogli w pełni korzystać obywatele, 
przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Najważniejszymi czynnikami dla osiągnięcia tego 
celu to cieszące się zaufaniem usługi elektroniczne świadczone w poszanowaniu życia 
prywatnego, zapewniające pewność prawną i bezpieczeństwo przekazywania informacji, 
funkcjonujące ponad granicami, uznane we wszystkich sektorach działalności, a jednocześnie 
proste w użytkowaniu, niepociągające za sobą dużych kosztów i ściśle kontrolowane przez 
strony transakcji.
W związku z tym Komisja zaproponuje nowe ramy prawne, które pozwolą zapewnić zaufanie 
do transakcji elektronicznych. Będzie to propozycja wprowadzenia zmian do dyrektywy w 
sprawie podpisów elektronicznych, polegająca na uproszczeniu koncepcji, uproszczeniu 
stosowania podpisu elektronicznego i usunięciu przeszkód w interoperacyjności. Chodzi 
również o zapewnienie wzajemnego uznawania usług elektronicznej identyfikacji i 
uwierzytelnienia. Proponowane przepisy obejmą również transgraniczne funkcjonowanie 
niektórych innych usług zaufania. Narzędzia proponowane w tym zakresie będą ogólne i nie 
będą związane z określonym sektorem działalności, np. w zakresie tożsamości 
elektronicznej. Proponowane przepisy będą traktować jednakowo wszystkie technologie i 
będą otwarte na wszystkie typy mediów komunikacyjnych, takie jak internet lub telefonia 
komórkowa.
Rozwój sektora cyfrowego jest jedną z najważniejszych dźwigni pobudzania wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia w UE we wszystkich swoich przejawach: przemysł technologii 
informatycznych i komunikacyjnych (których wartość dodana w gospodarce europejskiej 
wyniosła w 2007 r. około 600 mld euro38), rosnąca liczba Europejczyków używających 

                                               
38 „Europe’s Digital Competitiveness Report” - SEC(2010) 627.
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internetu regularnie lub nawet codziennie (w 2010 r. było to odpowiednio 65% i 53%39), 
rynek szerokopasmowy, który w 2010 r.40 znajdował się na pierwszym miejscu na świecie, 
rynek informacji sektora publicznego szacowany na 27 mld euro41 - to tylko niektóre z 
przykładów. Inicjatywa przewodnia „Europejska Agenda Cyfrowa”42 to zespół działań 
mających doprowadzić do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego.
Transmisja głosu i danych jest w coraz większym stopniu jedną z podstawowych usług dla 
wszystkich Europejczyków. Jeżeli chodzi o opłaty roamingowe, regulacje wprowadzone 
przez Unię od 2007 r. przyczyniły się wyraźnie do zmniejszenia kosztów rozmów 
telefonicznych i większej przejrzystości tych usług dla konsumenta. Ceny detaliczne usług 
przekazywania danych w roamingu są jednak nadal zdecydowanie zbyt wysokie i w związku 
z tym większość obywateli i znaczna część firm nie korzysta z tych usług poza granicami 
własnego kraju.
Rozwój jednolitego rynku cyfrowego jest utrudniony ze względu na brak zaufania 
konsumentów. Przyczyny tego braku zaufania dotyczą bezpieczeństwa płatności i 
przestrzegania praw konsumentów podczas transakcji transgranicznych43, w szczególności w 
zakresie bezpieczeństwa produktów i ich podrabiania44. Ten brak zaufania i trudności z 
kupowaniem online w innych państwach członkowskich tłumaczą, dlaczego handel 
internetowy stanowi mniej niż 5% sprzedaży detalicznej, a jedynie 9% Europejczyków 
dokonywało kiedykolwiek zakupów w internecie w innym państwie członkowskim45. Stawką 
jest stworzenie prawdziwego jednolitego rynku, do którego dostęp mieliby wszyscy 
obywatele UE, w tym również grupy najmniej uprzywilejowane społecznie lub zamieszkujące 
obszary odizolowane. W tym celu Komisja przedstawi plan działania na rzecz rozwoju 
handlu elektronicznego. Komunikat ten oceni stosowanie dyrektywy o handlu 
elektronicznym i przeanalizuje wyzwania, które należy podjąć: mikropłatności, 
bezpieczeństwo płatności internetowych, ochrona danych osobowych, walka ze zjawiskiem 
podrabiania, prawa autorskie, dostawy zamówionych towarów, odpowiedzialność 
wykonawców usług internetowych, spójność prawa europejskiego wpływająca na handel 
elektroniczny46. Komisja zaproponuje również środki promowania rozwoju zintegrowanej 
przestrzeni dla kart płatniczych oraz innych innowacyjnych form płatności.
Należy usunąć wszelkie przypadki nierównego traktowania związanego z lokalizacją 
geograficzną, przede wszystkim w handlu internetowym. Komisja przedstawi wytyczne47

mające na celu usunięcie nieuzasadnionego braku równego traktowania, w przypadku gdy jest 
to związane z narodowością lub miejscem zamieszkania, przede wszystkim w handlu 
internetowym.

                                               
39 Eurostat.
40 Communications Committee Working Document – „Broadband Access in the EU: situation at 1 July 
2010 r.”
41 Analiza "MEPSIR – Measuring European Public Sector Information Resources" (2006), HELM Group 
of Companies with Zenc, dla Komisji Europejskiej
42 COM(2010) 245.
43 Flash Eurobarometer Nr 299 – Cross-border trade and consumer protection, wrzesień 2010, 
sprawozdanie analityczne, s. 30. 
44 Zob. również: konkluzja komunikatu w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu 
konsumenckiego w UE - COM (2009) 557;
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_fr.pdf
45 5th Consumer Scoreboard -
http://ec.europa.UE/consumers/strategy/docs/5th_edition_scoreboard_en.pdf
46 Inicjatywa dotycząca europejskiego prawa umów jest jednym z działań, jakich podjęcie planuje się w 
celu zmniejszenia ustawowych barier dla handlu elektronicznego.
47 Zgodnie z artykułem 20 dyrektywy usługowej.
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Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. 
dyrektywa PSI48) wprowadziła podstawowe warunki ponownego użytkowania danych 
pochodzących z instytucji publicznych, które mogą wpływać na rozwój rynków danych i 
usług, jeżeli są one dostępne na zasadach przejrzystych i niedyskryminacyjnych49. Dzięki 
wprowadzeniu zmian do dyrektywy informacje sektora publicznego będą mogły stać się
ważnym źródłem możliwości i rozwoju dla wielu innowacyjnych sektorów.

2.8. Przedsiębiorczość społeczna

Działanie priorytetowe:
Przepisy tworzące unijne ramy prawne sprzyjające rozwojowi etycznych funduszy 
inwestycyjnych, które wzmocnią skutki inicjatyw krajowych, otwierając dla tych funduszy 
potencjał jednolitego rynku (dostęp do możliwości inwestowania i inwestorów we wszystkich 
państwach członkowskich).
Rynek wewnętrzny jest oparty na „silnie konkurencyjnej społecznej gospodarce rynkowej”, 
która odzwierciedla wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, bardziej 
sprawiedliwy pod względem społecznym i bardziej zrównoważony pod względem ochrony 
środowiska. Rozwijane są nowe modele gospodarcze, w których kwestie społeczne są 
ważniejsze od samego zysku finansowego. Ta tendencja musi stać się również częścią 
jednolitego rynku. Chodzi o zapewnienie równych warunków konkurencji, wspieranie działań 
sprzyjających większej równości w gospodarce i uczestniczenie w walce przeciwko 
wyłączeniu. Należy w tym celu wykorzystać doskonałą dźwignię finansową, jaką jest 
europejski sektor zarządzania aktywami (7000 mld euro w 2009 r.), aby pobudzać rozwój 
przedsiębiorstw, które zamierzają realizować cele polegające nie tylko na osiąganiu zysków 
finansowych, ale również na działaniu w interesie ogółu, rozwoju społecznego, działaniu 
stawiającym wysoko kwestie etyczne lub ochronę środowiska. Aby zapewnić równe dla 
wszystkich zasady, Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy w sprawie przejrzystości 
danych dotyczących przestrzegania norm społecznych i ochrony środowiska, przekazywanych 
przez przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów.
Aby móc rozwijać się i realizować swoje cele, sektor gospodarki społecznej na rynku 
wewnętrznym musi mieć dostęp do form organizacji o szczególnym statusie prawnym. Sektor 
spółdzielczy, na przykład, rozwija się znakomicie50, ale należy przeanalizować jego 
niewielkie zainteresowanie statutem spółdzielni europejskiej. Towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w najważniejszych dla obywateli sektorach (opieka zdrowotna, banki, 
ubezpieczenia itd.), ale rzadko oferują swoje usługi w kilku państwach członkowskich. 
Stanowią one jednak 25% rynku ubezpieczeniowego i 70% całkowitej liczby firm w sektorze, 
w związku z czym nie można lekceważyć ich znaczenia na jednolitym rynku. Fundacje mają 
duży udział w finansowaniu innowacyjnych działań pożytku publicznego. Spotykają się 
jednak z przeszkodami w przypadku planów stworzenia oddziałów w innych państwach 
członkowskich lub inwestowania środków za granicą. Aby rozwiązać te problemy, Komisja 
przedstawi wniosek dotyczący rozporządzenia o statucie fundacji europejskiej.
Niektóre przedsiębiorstwa prowadzą działalność na rzecz walki z wyłączeniem, nie 
rezygnując jednak z realizowania zysków. Są to często firmy bardzo małe, działające na 
lokalną skalę, niektóre z nich mają jednak duży potencjał rozwoju i tworzenia miejsc pracy51. 

                                               
48 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 17 listopada 2003 r.
49 Tytułem przykładu, mapy i trasy dostępne online lub poprzez GPS nie byłyby tak zaawansowane 
technicznie, gdyby dyrektywa PSI nie otwarła dostępu do informacji sektora publicznego.
50 Spółdzielnie obejmują ponad 4,8 mln miejsc pracy. 
51 Szacuje się, że liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych i sektorze usługowym wynosi 7 
mln, co stanowi 4% stopy zatrudnienia w Europie. 
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Odpowiednie narzędzia prawne52 muszą zapewnić, by jednolity rynek był ich terenem 
rozwoju lub nawet horyzontem wzrostu zamiast ograniczać ich działalność wyłącznie do 
terytoriów poszczególnych krajów.
W ramach europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym53 Komisja będzie wspierać rozwój gospodarki społecznej jako narzędzia 
aktywnego włączenia społecznego, tworząc w 2011 r. projekt „Inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej” i ułatwiając dostęp do programów pomocowych Unii, które 
mają w tej dziedzinie zastosowanie.
Komisja wyda również w 2011 r. komunikat w sprawie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw (RSE). Przedstawiona w nim koncepcja, bardziej ogólna niż 
przedsiębiorczość społeczna, ma zachęcać wszystkie przedsiębiorstwa do realizacji w swojej 
zwykłej działalności zadań na cele społeczne lub na rzecz ochrony środowiska.

                                               
52 Regulacja rynku zamówień publicznych, stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami, m.in. w sektorze 
handlu i dystrybucji (B to B), dostęp finansowania (kredyty bankowe, dedykowane fundusze inwestycyjne, 
rozwiązania dla oszczędności prywatnych takie jak inicjatywy typu Big Society Bank (Wielka Brytania)).
53 COM(210) 758.
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2.9. Podatki

Działanie priorytetowe:
Wprowadzenie zmian do dyrektywy w sprawie opodatkowania energii w celu zapewnienia 
spójności traktowania różnych źródeł energii, aby ustanowić lepsze zasady oceny wartości 
energetycznej produktów, jak również ilości wydzielanego przez nie dwutlenku węgla.

Przepisy podatkowe UE nie odpowiadają już rzeczywistości jednolitego rynku XXI wieku ani 
wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. Nie zapewniają równego traktowania konsumentów 
końcowych na rynku wewnętrznym, nie wspierają też wystarczająco najbardziej oszczędnych 
praktyk energetycznych ani tych, które chronią środowisko. System podatkowy powinien 
skłaniać dziś do lepszego użytkowania zasobów energetycznych, stawiając źródła czystej 
energii na pierwszym miejscu.
Ponadto przedsiębiorstwa mające wiele oddziałów w Unii muszą kumulować deklaracje 
podatkowe i mieć do czynienia z różnymi instytucjami podatkowymi. Poprzez projekt 
ustanowienia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 
Komisja pragnie ujednolicić zasady obliczania przychodu objętego opodatkowaniem, aby 
przedsiębiorstwa objęte były takimi samymi przepisami niezależnie od państwa 
członkowskiego, w którym płacą podatki54. Ustanowienie jednego punktu podatkowego 
ułatwi kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami a organami podatkowymi i kierującymi 
współpracą administracyjną pomiędzy organami podatkowymi państw członkowskich. Co 
roku dzięki CCCTB przedsiębiorstwa Unii zaoszczędzą 700 mln euro (koszty 
dostosowywania się do przepisów) i 1,3 mld dzięki konsolidacji. Ponadto przedsiębiorstwa 
pragnące rozwijać się za granicą zaoszczędzą około 1 mld euro. Wspólna skonsolidowana 
podstawa opodatkowania osób prawnych została określona w strategii rocznego wzrostu jako 
jeden z tych środków sprzyjających wzrostowi, którym należy nadać pierwszeństwo, aby 
zostały wprowadzone przed końcem 2012. W tym zakresie konieczne będzie pełne 
zaangażowanie Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, aby można było odpowiedzieć na duże 
oczekiwania firm w zakresie uproszczenia ich otoczenia regulacyjnego. 
System podatku VAT musi również zostać zmieniony. Konieczne jest bowiem wprowadzenie 
ostatecznego systemu podatkowego mającego zastosowanie przede wszystkim do transakcji 
transgranicznych oraz przepisów dotyczących opodatkowania w celu zmniejszenia 
szczególnych obciążeń administracyjnych związanych z tymi transakcjami i stworzenia 
zabezpieczeń dla całego łańcucha sprzedaży, m.in. dla MŚP. Komisja ma zamiar określić 
przed końcem roku 2011 elementy strategii w zakresie podatku VAT, które stanowić będą 
podstawy inicjatyw ustawodawczych. Te ostatnie będą analizowane w ramach następnego 
etapu wzmacniania jednolitego rynku po roku 2012.
Transgraniczne przeszkody podatkowe stanowią duże utrudnienie dla obywateli. Należy 
koniecznie znaleźć dla nich rozwiązanie. Komunikat Komisji w sprawie eliminowania 
transgranicznych przeszkód podatkowych dla obywateli Unii55 przedstawia najważniejsze 
problemy, w szczególności takie jak podwójne opodatkowanie, dyskryminacja podatkowa 
oraz utrudniony dostęp do informacji i administracji podatkowej innych państw 
członkowskich. Komisja ogłosiła działania, które zostaną podjęte w celu rozwiązania 
określonych problemów. Możliwe rozwiązania zawierają w szczególności wiążący 
mechanizm rozwiązywania sporów w zakresie podwójnego opodatkowania, tworzenie
punktów do kontaktów z administracją oraz postępowanie podatkowe w zakresie 
dziedziczenia transgranicznego.
                                               
54 Szacuje się, że ustanowienie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych doprowadzi 
do zmniejszenia kosztów administracyjnych MŚP związanych z opłatami podatkowymi na poziomie 67%.
55 COM(2010) 769.
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2.10. Spójność społeczna

Działanie priorytetowe:
Przepisy mające na celu udoskonalenie i wzmocnienie transpozycji, stosowania i 
przestrzegania w praktyce dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników56, obejmującej 
środki mające na celu zapobieganie nadużyciom i łamaniu obowiązujących przepisów oraz 
karanie takiego postępowania, a także przepisy mające na celu wyjaśnienie wykonywania 
swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w kontekście podstawowych praw 
socjalnych.
W społecznej gospodarce rynkowej rynek usług europejskich ma zapewnić, bez zrównywania 
do dołu, by przedsiębiorstwa mogły świadczyć usługi łatwiej w całej Unii Europejskiej, m.in. 
poprzez delegowanie pracowników, przy zapewnieniu większej ilości lepszej jakości miejsc 
pracy oraz wysokiego poziomu ochrony pracowników i ich praw socjalnych.
W związku z tym stosowanie przepisów prawnych dotyczących delegowania pracowników 
powinno być udoskonalone tak, aby ułatwić przepływ informacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami i władzami państw członkowskich, wzmocnić nadzór i pozwolić na 
zwalczanie nadużyć, w szczególności w dziedzinie praw pracowniczych. 
Należy w sposób właściwy uwzględnić w ustawodawstwie dotyczącym jednolitego rynku 
artykuły 8 i 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Kartę Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, która ma obecnie tę samą wartość prawną co Traktat. Komisja zaproponuje 
przepisy przekrojowe pozwalające wyjaśnić wykonywanie swobody przedsiębiorczości i 
wykonywania usług w kontekście podstawowych praw socjalnych, w tym prawa do działań 
zbiorowych zgodnie z ustawodawstwem i praktykami krajowymi oraz w poszanowaniu prawa 
Unii Europejskiej57.
W szerszym kontekście, w projekcie integracji europejskiej spójność społeczna i terytorialna 
Unii zajmują centralne miejsce. W ten sposób podkreśla się, że same kwestie rynkowe nie 
mogą zapewnić odpowiedniego rozwiązania dla wszystkich potrzeb zbiorowych. Usługi o 
ogólnym znaczeniu gospodarczym (UOZG) stanowią ważny element europejskiego modelu 
społecznego, czyli gospodarki charakteryzującej się jednocześnie wysokim stopniem 
konkurencyjności oraz włączenia społecznego. 
Unia Europejska podkreśla, w szczególności w art. 14 TFUE i w protokole 26 załączonym do 
Traktatu, ważność usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym dla promowania 
spójności społecznej i terytorialnej Unii oraz państw członkowskich, jak również kluczową 
rolę oraz dużą swobodę uznania władz krajowych, regionalnych i lokalnych w dostarczaniu, 
egzekwowaniu i organizowaniu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w 
sposób jak najbardziej odpowiadający potrzebom użytkowników, zgodnie z zasadą 
pomocniczości. 
W dziedzinie zamówień publicznych Komisja podjęła prace nad uproszczeniem powiązań 
między przepisami regulującymi pomoc państwa a przepisami dotyczącymi rynku zamówień 
publicznych oraz usług wewnątrzzakładowych.
Ponadto, do wyłącznej kompetencji Komisji, zgodnie z art.. 106 TFUE, należy czuwanie nad 
tym, aby tryb wykonywania i finansowania usług realizowanych w ogólnym interesie 
gospodarczym był zgodny z zasadami i postanowieniami Traktatu w zakresie konkurencji. 
Przedstawiono również refleksję na temat kolejnej zmiany pakietu środków dotyczących 
pomocy państwa dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (zwaną również 

                                               
56 Zob. inicjatywa przewodnia „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – COM (2010) 
682.
57 Inicjatywa mogłaby zainspirować się rozwiązaniami zawartymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 
2679/98 z dnia 7 grudnia 1998 w sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do swobodnego 
przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi.
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„pakietem post-Altmark”)58. Przyszła reforma będzie miała podwójny cel: wyjaśnienie oraz 
podejście zróżnicowane i współmierne. Komisja przewiduje również, jeśli będzie to 
konieczne, zdefiniowanie licznych pojęć kluczowych. Z drugiej strony przewiduje 
zapewnienie stopnia dogłębności analizy pomocy państwa odpowiedniego do natury 
dostarczanych usług i ich rozmiaru.
W ramach komunikatu, który ma zostać przyjęty do końca 2011 r., Komisja przedstawi 
działania zmierzające do zagwarantowania, że usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym, zyskają ramy 
pozwalające im na wypełnianie ich misji.
W komunikacie Komisja oceni również działania konieczne do zagwarantowania, w 
powiązaniu z art. 14 i protokołem 26, wszystkim obywatelom dostępu, po rozsądnej cenie, do 
usług o zasadniczym znaczeniu dla ich życia codziennego oraz ich włączenia się w życie 
gospodarcze i społeczne, przy uwzględnieniu kluczowej roli państw członkowskich w 
dostarczaniu, świadczeniu i organizowaniu tego rodzaju usług. Konieczne będzie tu 
uwzględnienie ewolucyjnego charakteru potrzeb Europejczyków.
Komisja zwraca uwagę, że nie wszyscy obywatele mają możliwość czynnego udziału w 
jednolitym rynku. Na przykład nie jest zagwarantowany powszechny dostęp do 
podstawowych usług bankowych, który stał się niezbędnym warunkiem uczestniczenia w 
życiu gospodarczym i społecznym. Komisja zaproponuje w związku z tym podjęcie 
inicjatywy w zakresie zapewnienia dostępu do zwykłego rachunku rozliczeniowego po 
rozsądnej cenie wszystkim obywatelom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania w UE.

2.11. Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw 

Działanie priorytetowe:
Uproszczenie dyrektyw dotyczących standardów rachunkowości w zakresie obowiązku 
udzielania informacji finansowych i zmniejszenie obciążeń formalnościami 
administracyjnymi, przede wszystkim tych, które dotyczą MŚP.

W swoich konkluzjach z 24–25 marca 2011 r. Rada Europejska podkreśliła konieczność 
zmniejszenia ograniczeń regulacyjnych, w szczególności dotyczących MŚP, na poziomie Unii 
Europejskiej oraz poziomie krajowym, z czego Komisja przedstawi sprawozdanie Radzie 
Europejskiej59. Zasięg korzyści wiążących się z jednolitym rynkiem zależy od łatwości, z jaką 
osoby, usługi i kapitał mogą swobodnie przepływać z jednego państwa członkowskiego do 
drugiego. Celem polityki jednolitego rynku jest ułatwienie tych przepływów nie tylko poprzez 
zniesienie barier, ale również poprzez utworzenie ram prawnych do minimum 
ograniczających obciążenie administracyjne.
Głównym celem projektu wprowadzenia zmian do dyrektyw dotyczących standardów 
rachunkowości jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z obowiązkami 
księgowymi, którym podlegają mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa będące 
spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Potencjalne 
oszczędności wiążące się z tym projektem sięgają 1,5 mld euro rocznie w odniesieniu do 1,1 
mln małych przedsiębiorstw i 5,2 mld euro rocznie w odniesieniu do 5,9 mln 
mikroprzedsiębiorstw60. Oszczędności wynikałyby przede wszystkim z ograniczenia 

                                               
58 Komunikat Komisji z dnia 23 marca 2011, „Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym” – COM(2011)146.
59 Konkluzje Rady Europejskiej z 24-25 marca, EUCO 10/11 z 25 marca, § 7.
60 Liczby te oszacowano na podstawie badania wykonanego przez Center of Strategy & Evaluation 
Services (CSES) w październiku 2010 r. oraz sprawozdania dotyczącego projektu Unii Europejskiej w sprawie 
pomiarów referencyjnych i obniżenia kosztów administracyjnych, wykonanego przez Capgemini, Deloitte i 
Ramboll, w lutym 2009 r.
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obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową nakładanych na 
mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Oprócz uproszczenia tych przepisów zmiany 
wprowadzone w dyrektywach mają również doprowadzić do większej jasności i 
porównywalności w całej UE sytuacji finansowej małych i dużych firm. Ponadto wniosek 
Komisji dotyczący zwolnienia mikroprzedsiębiorstw z obowiązku stosowania przepisów 
dyrektyw dotyczących rachunkowości ma być przyjęty przez Radę i Parlament.
Wprowadzenie ujednoliconych przepisów unijnych oznacza zastąpienie 27 systemów 
krajowych i stanowi samo w sobie zmniejszenie obciążeń biurokratycznych. Podejmuje się 
również starania w celu jeszcze większego zmniejszenia tych obciążeń, związanych z 
przepisami unijnymi61. W tym celu Komisja przedstawiła wniosek w sprawie statutu 
europejskich spółek prywatnych, która nadal jest omawiany przez Radę Unii Europejskiej. 
Rada ma dać dla tego wniosku zielone światło. 
Aby ułatwić działalność MŚP, Komisja przyjęła program „Small Business Act”62. 
Wprowadza on zasadę „Think Small First” w całej polityce unijnej i obejmuje wachlarz 
konkretnych środków mających na celu wzmocnienie konkurencyjności MŚP na jednolitym 
rynku. 
Konieczne jest ustanowienie dobrowolnego instrumentu europejskiego prawa umów, 
ułatwiającego transakcje transgraniczne w obrębie jednolitego rynku. Należy również 
zastanowić się nad przyjęciem rozporządzenia dotyczącego ułatwienia transgranicznej 
egzekucji wierzytelności. Uprościłoby to jeszcze bardziej obowiązujące obecnie zasady na 
korzyść obywateli i firm domagających się większego bezpieczeństwa prawnego w tej 
dziedzinie.

2.12. Rynek zamówień publicznych

Działanie priorytetowe:
Zmiana i unowocześnienie przepisów dotyczących zamówień publicznych w celu 
zapewnienia w tym zakresie zrównoważonej polityki, wspierającej zapotrzebowanie na 
towary, usługi i działania zgodne z zasadami ochrony środowiska, odpowiedzialne pod 
względem społecznym i innowacyjne. Zmiana ta musi również doprowadzić do powstania 
prostszych i bardziej elastycznych procedur udzielania zamówień przez instytucje 
zamawiające i zapewnić łatwiejszy dostęp przedsiębiorstw, głównie MŚP63, do zamówień.
Władze publiczne wydają około 18% PKB UE na towary, usługi i roboty. Ustawodawstwo 
europejskie i krajowe zapewniło uczciwą konkurencję na rynku zamówień publicznych, 
dzięki czemu obywatele UE mogą otrzymać lepszą jakość w korzystniejszej cenie. 
W odniesieniu do różnorodnych dóbr, usług i robót stanowiących przedmiot przetargów 
zamówienia publiczne dają możliwość zwiększenia zapotrzebowania na dobra, usługi i roboty 
zgodne z zasadami ochrony środowiska, odpowiedzialne społecznie i innowacyjne. Innymi 
słowy, zamówienia publiczne mogą być narzędziem pobudzania rozwoju rynku 
wewnętrznego o cechach bardziej ekologicznych, prospołecznych i innowacyjnych. Należy 
również zbadać, w jaki sposób można uprościć i uelastycznić procedury, aby zwiększyć 
skuteczność zamówień publicznych. Jednocześnie takie uproszczenie nie powinno prowadzić 
do ograniczania dostępu do zamówień na poziomie europejskim. Wręcz przeciwnie, dostęp do 
rynków musi stać się jeszcze łatwiejszy, w szczególności dla MŚP i handlu transgranicznego, 
w tym w zakresie zamówień dokonywanych wspólnie przez różne podmioty zamawiające. 
Procent umów w sprawie zamówień publicznych zawieranych z przedsiębiorstwami innego 

                                               
61 Zob. również Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego- COM(2005) 535.
62 Zob. również „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji” – COM (2010) 614.
63 Zob. również inicjatywy przewodnie „Unia innowacji” - COM (2010) 546 i „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji” – COM (2010) 614.
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państwa członkowskiego jest bowiem nadal stosunkowo niski, w szczególności w porównaniu 
ze wskaźnikiem penetracji rynków zamówień niepublicznych.
Koncesje na usługi odgrywają ważną rolę gospodarczą64 i stanowią większość partnerstw 
publiczno-prywatnych. Odpowiednie ramy prawne zapewnią tym partnerstwom większe 
bezpieczeństwo prawne.
Otwarcie rynku zamówień publicznych na konkurencję zapewnia korzyści na poziomie 
światowym i unijnym. Aby zapewnić, że to otwarcie odbywa się w duchu wzajemnych 
korzyści i że jego celem jest dawanie przedsiębiorstwom europejskim i z innych krajów 
równych możliwości i gwarantowanie uczciwej konkurencji, Unia musi przyjąć przepisy w 
sprawie dostępu firm z państw trzecich do europejskiego rynku zamówień publicznych, co 
pozwoli na zbilansowanie zobowiązań na poziomie europejskim.

3. PODSTAWY SUKCESU, WZMOCNIENIE ZARZĄDZANIA JEDNOLITYM RYNKIEM 

Aby proponowane działania przyniosły spodziewane wyniki w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia, konieczne jest spełnienie warunków rozwoju i 
skutecznego wdrażania tych działań. Są to cztery następujące warunki: (1) skuteczniejszy 
dialog ze społeczeństwem obywatelskim; (2) bliska współpraca z różnymi podmiotami; (3) 
skuteczne udostępnianie informacji obywatelom i przedsiębiorstwom; (4) sprawniejszy 
nadzór nad stosowaniem zasad jednolitego rynku.
Angażowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie kultury oceny
Podczas konsultacji publicznych wyraźnie widać było, że społeczeństwo obywatelskie 
pragnie być mocniej zaangażowane w rozwój jednolitego rynku niż miało to miejsce w 
przeszłości65. Zdecydowanym działaniem w tym kierunku będzie regularne publikowanie 
przez Komisję wykazu 20 najważniejszych oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw w 
odniesieniu do jednolitego rynku, opartych na ich konkretnych doświadczeniach. Wykaz ten 
będzie prawdziwym barometrem działania jednolitego rynku, który Komisja podda pod 
dyskusję na forum jednolitego rynku. Spotykać się na nim będą regularnie podmioty 
działające na tym rynku: przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe i 
przedstawicielskie obywateli, różne instytucje władzy publicznej i parlamenty. Forum 
przyglądać się będzie jednolitemu rynkowi, m.in. transpozycji i stosowaniu dyrektyw. Służyć 
będzie również wymianie doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk. Przyczyni się do 
rozwijania kultury oceny polityki i w związku z tym weźmie znaczący udział w 
monitorowaniu realizacji Aktu o jednolitym rynku oraz pomoże w oszacowaniu jego skutków 
w terenie. Prace Rzecznika Praw Obywatelskich również przyczynią się do tej oceny. Aby 
ułatwić realizację tego zadania, Komisja będzie stosować ustalony zespół wskaźników, które 
przedstawione są w załączniku 2.
Rola partnerów społecznych również musi zostać wzmocniona poprzez zaoferowanie im 
możliwości zaprezentowania swoich poglądów dotyczących kwestii dotykających spójności 
gospodarczej i społecznej
Budowanie partnerstw i zachęcanie do współpracy
Konieczność wzmacniania i pogłębiania współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami
jednolitego rynku, w szczególności pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją, 
podkreślana była przez władze samorządowe, które pokazały wyraźnie, że chcą brać w pełni 
udział w rozwoju strategii jednolitego rynku. Udział ten będzie polegał na ich szerokim 
zaangażowaniu w konsultacje dotyczące konkretnych propozycji Komisji oraz na 
wzmacnianiu udostępnionych środków, mających ułatwiać i wspierać współpracę pomiędzy 

                                               
64 Wg ostrożnych szacunków było to co najmniej 138 mld euro w latach 2000-2006.
65 Konsultacje i dialog ze społeczeństwem obywatelskim były tematem uważanym za najważniejszy 
spośród 50 działań Aktu o rynku jednolitym w największej liczbie odpowiedzi udzielonych online (312 na 740)
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krajowymi administracjami publicznymi zajmującymi się podejmowaniem decyzji, tj. często 
właśnie organami władzy samorządowej. W tym celu pogłębione zostanie bezpieczeństwo 
prawne Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), użytkowanego 
już przez 6000 instytucji publicznych. Stosowanie tego systemu powinno być traktowane w 
przyszłych wnioskach Komisji jako priorytetowe narzędzie współpracy na rzecz 
wprowadzania w życie zasad jednolitego rynku. W celu ułatwienia wymiany informacji 
pomiędzy administracjami, należy rozwijać technologiczne możliwości tłumaczenia 
automatycznego.
Lepsze informowanie na rzecz sprawniejszego wprowadzania w życie zasad rynku 
wewnętrznego
Jednolity rynek mógłby również przyczynić się bardziej do rozwoju gospodarczego, jeżeli 
cały porządek prawny (w szczególności obowiązujące ustawodawstwo europejskie) zostałby 
wdrożony przez wszystkie państwa członkowskie i mogliby korzystać z niego w pełni 
obywatele i przedsiębiorstwa, którzy jako pierwsi będą mogli zadbać o przestrzeganie 
swoich praw. W tym celu muszą jednak znać swoje prawa, by móc je egzekwować i szukać 
pomocy w przypadku, gdy prawa te nie są przestrzegane. Dlatego właśnie Komisja będzie 
wzmacniać swój portal informacyjny Twoja Europa, we współpracy z państwami 
członkowskimi, tak aby stał się wyjątkowym miejscem informacji i wsparcia zarówno na 
poziomie europejskim, jak i krajowym. Konieczna jest również poprawa warunków 
szybkiego tworzenia konkretnych rozwiązań niewiążących się z ponoszeniem kosztów przez 
obywateli i przedsiębiorstwa, których prawa nie są w pełni przestrzegane. Chodzi tu o 
zaufanie do jednolitego rynku, a zatem o to, by wszyscy pragnęli znaleźć na nim miejsce dla 
siebie. W tym celu Komisja i państwa członkowskie wzmocnią sieć SOLVIT łączącą 
krajowe instytucje publiczne.
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Identyczne zasady działania, stosowane w jednolity sposób
Jeżeli stosowanie alternatywnych rozwiązań ma mieć charakter systematyczny66, w 
przypadku gdy nadal występują trudności, wynikające m.in. z bardziej strukturalnych 
problemów wywodzących się z ustawodawstwa krajowego, Komisja musi uciekać się do 
metod działania, o których mowa w art. 258 TFUE. Podczas konsultacji strony biorące w niej 
udział podkreśliły, że należy bezwzględnie zapewnić wszystkim równość zasad działania na 
jednolitym rynku i wskazały na wiele sytuacji w których blokowano określone działania. 
Komisja podejmie więc w tej kwestii bardziej zdecydowane kroki. Zwróci się do państw 
członkowskich o poprawę sytuacji w zakresie transpozycji prawa i dostosowania ich 
ustawodawstw krajowych, w czym pomogą wyrażone liczbowo cele, które trzeba będzie 
realizować. Dzięki tej polityce już udało się zmniejszyć zaległości w transpozycji prawa do 
1%, wciąż jednak konieczne są dalsze działania w tej dziedzinie. Odpowiednie i pełne 
stosowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku przez wszystkie państwa członkowskie 
wymaga, do roku 2012, jak zażądał tego Parlament Europejski, m.in.: (i) zgłaszania przez 
państwa członkowskie tabel zgodności przeznaczonych do opublikowania; (ii) ustalania 
celów liczbowych, ograniczających deficyt transpozycyjny i deficyt w dostosowywaniu 
prawa krajowego odpowiednio do 0,5%67 (transpozycja) i do 0,5%68 (dostosowanie prawa 
krajowego); (iii) skuteczniejsze zastosowanie postępowań w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego poprzez cele wyrażone w liczbach dotyczące etapów postępowania.
Komisja będzie mogła wreszcie zaproponować wprowadzenie narzędzia wzajemnej oceny w 
przypadku, gdy dyrektywa objęta transpozycją dotyczyć będzie wyjątkowego, ważnego 
sektora, na temat którego ustawodawstwo krajowe wypowiada się bardzo obszernie.
Reguły gry na poziomie globalnym
Powodzenie rynku wewnętrznego oraz przedsiębiorstw europejskich na konkurencyjnym 
rynku światowym zależy od zdolności Unii Europejskiej do zagwarantowania spójności i 
komplementarności jej polityk wewnętrznych i zewnętrznych. W tym celu Komisja 
kontynuować będzie swoją politykę promocji konwergencji prawnej oraz będzie walczyć o 
jak najszersze przyjęcie norm międzynarodowych. Będzie negocjowała porozumienia 
handlowe, kładąc nacisk nie tylko na dostęp do rynków, ale również na konwergencję 
prawną. Szczególną uwagę należy zwrócić na kraje przystępujące do Unii Europejskiej, 
mające przyjąć dorobek prawny UE, jak również na kraje sąsiednie i strategicznych partnerów 
Unii, w celu promocji integracji gospodarczej i usprawnienia wzajemnego dostępu do rynku 
oraz zbliżenia przepisów, zwłaszcza na podstawie rozszerzonych porozumień na temat 
wolnego handlu.

4. KOLEJNE KROKI I PODSUMOWANIE

Określenie priorytetowych kierunków działania, na których należy skoncentrować się w ciągu 
najbliższych 18 miesięcy nie zwalnia nas z obowiązku nakreślenia, na czym będzie polegał 
kolejny etap strategii po roku 2012. Jednolitemu rynkowi należy nadać nowy kierunek i 
większą dynamikę, aby mógł spełniać założenia strategii „Europa 2020”, która stanowi 
nadrzędny cel na przestrzeni najbliższych 10 lat. Jednolity rynek powinien przyczynić się do 
realizacji celów zrównoważonego, skuteczniejszego użytkowania zasobów, do powstawania 

                                               
66 System EU Pilot, funkcjonujący na linii Komisja – część państw członkowskich, jest skutecznym 
środkiem próby rozpatrywania sporów przed podjęciem postępowania w sprawie naruszenia przepisów. 
Wykorzystywany jest regularnie przez Komisję, która chce rozszerzyć go na wszystkie państwa członkowskie.
67 W 2010 r. średni deficyt wyniósł 0,9%, a w jednej czwartej państw członkowskich zaledwie 0,5%.
68 W 2010 r. średni deficyt wyniósł 0,7%.
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innowacyjnych rozwiązań, do zwiększania włączenia społecznego oraz spójności 
terytorialnej, a także do rozwoju strategii na rzecz zatrudnienia.
Do końca 2012 r. konieczne będzie nadanie rozpędu nowemu etapowi polityki na rzecz 
rozwoju jednolitego rynku. Rozważania w tej kwestii będą oparte na szeroko zakrojonych 
badaniach gospodarki. Ich wyniki powinny umożliwić określenie nisz, w których istnieje 
niewykorzystany potencjał rozwojowy, oraz wyłonić w razie potrzeby nowe dźwignie 
rozwoju gospodarczego. Komisja zadba ponadto o organizację konsultacji ze społeczeństwem 
obywatelskim i wszystkimi podmiotami jednolitego rynku poprzez wykorzystanie nowych 
narzędzi zarządzania.
Obywatele i przedsiębiorstwa będą mogły w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez 
jednolity rynek tylko pod warunkiem, że Akt o jednolitym rynku i związane z nim 
działania priorytetowe zostaną wdrożone szybko i na szeroką skalę. Ten program 
działania jest ważnym wkładem w starania na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarki 
europejskiej i dlatego właśnie powinien mieć charakter ściśle priorytetowy. Będzie to 
wymagało mobilizacji wszystkich instytucji unijnych, państw członkowskich i innych 
zainteresowanych stron.
W związku z tym Komisja:

– wzywa Parlament Europejski, Radę Europejską, Radę, Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów do wsparcia Aktu o jednolitym 
rynku;

– wzywa Radę Europejską do wsparcia dwunastu działań priorytetowych 
ustanowionych przez Akt o jednolitym rynku oraz do ich szybkiego wprowadzania w 
życie;

– zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o nadanie w pracach 
ustawodawczych najwyższego priorytetu najważniejszym działaniom, o których 
mowa w Akcie o jednolitym rynku, oraz o porozumienie się w sprawie ich szybkiego 
przyjęcia, najpóźniej do końca roku 2012;

– będzie składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Europejskiej 
oraz Radzie w zakresie postępów we wdrażaniu Aktu o jednolitym rynku i zawartych 
w nim działań priorytetowych w ramach europejskiego okresu oceny, w celu ich 
omówienia podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej;

– będzie współpracować z państwami członkowskimi, aby ułatwić jak najszybsze 
wprowadzenie w życie Aktu o jednolitym rynku i jego działań priorytetowych;

– wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne w państwach członkowskich do 
zapewniania realizacji i przestrzegania zasad jednolitego rynku;

– zachęca wszystkie podmioty zainteresowane, członków Parlamentu Europejskiego i 
parlamentów krajowych, przedstawicieli władz krajowych, regionalnych i lokalnych, 
jak również wszystkich innych uczestników rynku do wzięcia czynnego udziału w 
„dniu jednolitego rynku”, podczas którego będą omawiane zrealizowane działania i 
przyszłe zadania na poziomie krajowym i unijnym, m.in. w ramach forum dla 
wspólnego rynku.
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Załącznik 1: Tabela działań priorytetowych

Działanie priorytetowe Dźwignia Propozycja 
Komisji 

1 Przepisy, które mają ułatwić funduszom 
podwyższonego ryzyka z państw 
członkowskich inwestowanie w 
dowolnym innym państwie 
członkowskim, bez żadnych przeszkód czy 
konieczności spełnienia dodatkowych 
wymagań

Dostęp MŚP do 
finansowania

IV kwartał 
2011 r.

2 Modernizacja przepisów dotyczących 
uznawania kwalifikacji zawodowych

Mobilność obywateli IV kwartał 
2011 r.

3 Przepisy wprowadzające jednolity system 
ochrony patentowej dla jak największej 
liczby państw członkowskich i jednolity 
system rozstrzygania sporów, tak aby 
pierwsze patenty objęte taką ochroną 
mogły zacząć być wydawane w 2013 r.

Prawa własności 
intelektualnej

II kwartał 2011
r.

4 Regulacje w sprawie alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów. To działanie 
obejmie również handel internetowy.

Konsumenci jako 
podmioty jednolitego 
rynku

IV kwartał 
2011 r.

5 Zmiany przepisów o europejskim 
systemie normalizacji w celu rozszerzenia 
go na usługi i zapewnienia, by procedury 
normalizacyjne były skuteczniejsze, 
sprawniejsze i zapewniały włączenie 
społeczne

Usługi II kwartał 2011
r.

6 Przepisy dotyczące infrastruktury 
energetycznej i transportowej w celu 
określenia i wdrożenia projektów o 
znaczeniu ogólnoeuropejskim oraz 
zapewnienia interoperacyjności i 
intermodalności.

Sieci IV kwartał 
2011 r.

III kwartał 
2011 r.

7 Przepisy zapewniające wzajemne 
uznawanie elektronicznej identyfikacji i 
uwierzytelnienia w UE i zmiana 
dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych 

Jednolity rynek 
cyfrowy

I kwartał 2012
r.

8 Przepisy tworzące unijne ramy prawne 
sprzyjające rozwojowi etycznych 
funduszy inwestycyjnych

Przedsiębiorczość 
społeczna

IV kwartał 
2011 r.

9 Wprowadzenie zmian do dyrektywy w 
sprawie opodatkowania energii w celu 
zapewnienia spójności traktowania 

Podatki II kwartał 2011
r.
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różnych źródeł energii, aby ustanowić 
lepsze zasady oceny wartości 
energetycznej produktów, jak również 
ilości wydzielanego przez nie dwutlenku 
węgla.

10 Przepisy mające na celu udoskonalenie i 
wzmocnienie transpozycji, stosowania i 
przestrzegania w praktyce dyrektywy 
dotyczącej delegowania pracowników69, a 
także przepisy mające na celu 
wyjaśnienie wykonywania swobody 
przedsiębiorczości i świadczenia usług w 
kontekście podstawowych praw 
socjalnych

Spójność społeczna IV kwartał 
2011 r.

11 Uproszczenie dyrektyw dotyczących 
standardów rachunkowości

Otoczenie regulacyjne 
przedsiębiorstw

II kwartał 2011
r.

12 Przegląd i unowocześnienie przepisów 
dotyczących zamówień publicznych

Rynek zamówień 
publicznych

IV kwartał 
2011 r.

                                               
69 Zob. inicjatywa przewodnia „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – COM (2010) 
682. 
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Załącznik 2: Wskaźniki dla jednolitego rynku

– Obrót towarami i usługami w obrębie UE: w 2009 r. obrót towarami w obrębie UE 
stanowił 37% PKB (4320 mld euro), a obrót w sektorze usług 10,5% PKB (1 233 
mld euro)70.

– Handel elektroniczny w Unii Europejskiej: w 2010 r. 9% obywateli europejskich 
wykonało zakupy u dostawców z siedzibą w innym kraju UE71.

– Liczba złożonych wniosków o uzyskanie patentu europejskiego, które zostały 
przyjęte: w 2010 r. (dane szacunkowe) – w Europejskim Urzędzie Patentowym 
złożono 235 029 wniosków o udzielenie patentu europejskiego; udzielono 58 108 
patentów europejskich72.

– Współpraca transgraniczna organów publicznych w UE (system IMI): na koniec 
2010 r. 5 737 organów administracyjnych było zarejestrowanych w systemie IMI73.

– Deficyt transpozycyjny w zakresie przepisów unijnych o rynku wewnętrznym: na 
koniec 2010 r. deficyt transpozycyjny kształtował się na poziomie 0,9% dla całej 
UE74.

– Liczba obywateli UE pracujących w innym państwie członkowskim: 5,8 milionów 
obywateli w 2009 roku, co odpowiada 2,5% ludności aktywnej zawodowo w UE75.

                                               
70 Eurostat.
71 Eurostat.
72 Europejski Urząd Patentowy
73 Komisja Europejska.
74 Komisja Europejska.
75 Eurostat.
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Przybliżenie jednolitego rynku konsumentom i obywatelom

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia 
jednolitego rynku konsumentom i obywatelom (2010/2011(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej, zatytułowany „Europa 2020, 
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając sprawozdanie profesora Mario Montiego dla Komisji, dotyczące 
ożywienia jednolitego rynku76,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan osiągnięcia wyników dla Europy –
z myślą o obywatelach” (COM(2006)0211),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Jednolity rynek Europy XXI wieku” 
(COM(2007)0724) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany 
„The single market: review of achievements” (SEC(2007)1521), jak i rezolucję 
Parlamentu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu jednolitego rynku77 oraz 
dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „The single market review: one year on” 
(SEC(2008)3064),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Możliwości, dostęp i solidarność: ku 
nowej wizji społecznej Europy XXI wieku” (COM(2007)0726) oraz komunikat Komisji 
zatytułowany „Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie” (COM(2007)0725) 
oraz rezolucję Parlamentu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie białej księgi Komisji na 
temat usług użyteczności publicznej78,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku79 oraz zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 
2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa 
krajowego80,

– uwzględniając tabele wyników rynku wewnętrznego z lipca 2009 r. (SEC(2009)1007) 
oraz rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego 
z dnia 9 marca 2010 r.81 oraz 23 września 2008 r.82,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowany „Strategia polityki konsumenckiej 

                                               
76 Spodziewane w kwietniu 2010 r.
77 Dz.U. C 187 E z 24.7.2008, s. 80.
78 Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, s. 277.
79 Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.
80 Dz.U. L 98 z 16.4.2005, s. 47.
81 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0051.
82 Dz.U. C 309 E z 4.12.2008, s. 46.



UE na lata 2007-2013 – wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu 
oraz zapewnienie ich skutecznej ochrony” (COM(2007)0099) oraz rezolucję Parlamentu 
z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-
201383,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. zatytułowany 
„Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na jednolitym rynku: drugie 
wydanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich” (COM(2009)0025) oraz 
towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Druga tablica 
wyników dla rynków konsumenckich” (SEC(2009)0076),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania 
dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330) oraz 
sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 
współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 
prawa w zakresie ochrony konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów”) (COM(2009)0336),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta84,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu 
konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcji 
ds. jednolitego rynku, produkcji i konsumpcji, zatytułowane „Obstacles to the European 
single market 2008”85,

– uwzględniając sprawozdanie roczne SOLVIT-u za rok 2008 dotyczące rozwoju 
i skuteczności sieci SOLVIT (SEC(2009)0142), dokument roboczy służb Komisji z dnia 
8 maja 2008 r. w sprawie planu działania SMAS dotyczącego zintegrowanego podejścia 
do oferowania obywatelom i przedsiębiorstwom usług wsparcia w dziedzinie wspólnego 
rynku (SEC(2008)1882) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie 
SOLVIT-u86,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, którego celem jest 
stworzenie ogólnych ramowych przepisów i zasad dotyczących akredytacji i nadzoru 
rynkowego,

– uwzględniając art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 
stanowi, że „rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest 
zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie 
z postanowieniami Traktatów”,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), który zobowiązuje Unię 
do dążenia do społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysokiego poziomu ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, włączoną do Traktatów na 
                                               
83 Dz.U. C 180 E z 17.7.2008, s. 26.
84 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046.
85 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

86 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0047.



mocy art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 9 TFUE, który stanowi, że „przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego”,

– uwzględniając art. 11 TFUE, który stanowi, że „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań 
Unii, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę 
wymogi ochrony środowiska naturalnego”,

– uwzględniając art. 12 TFUE, który stanowi, że „wymogi ochrony konsumentów są 
uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”,

– uwzględniając art. 14 TFUE oraz protokół nr 26 do niego w sprawie usług świadczonych 
w interesie ogólnym (gospodarczym),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7–0132/2010),

A. mając na uwadze, że na drodze obywateli, konsumentów oraz MŚP – pragnących
przemieszczać się, kupować, sprzedawać lub prowadzić wymianę handlową ponad 
granicami w równie bezpieczny i pewny sposób, w jaki ma to miejsce w ich własnym 
państwie członkowskim – stoi zbyt wiele przeszkód wynikających z braku informacji 
o prawach i możliwościach, niekompletnych uregulowań prawnych, braku inicjatyw 
legislacyjnych w niektórych kluczowych dziedzinach, niewłaściwej transpozycji, 
stosowania i egzekwowania przepisów oraz braku administracyjnej koordynacji 
i współpracy,

B. mając na uwadze, że równoległe działania na rzecz harmonizacji przepisów w celu 
przezwyciężenia tych przeszkód prowadziły czasem do nadmiernej regulacji, której 
negatywne skutki doświadczyła większość małych i średnich przedsiębiorstw, w 
szczególności mikropodmioty, które nie chcą działać na rynku europejskim, ale wolą 
pozostać aktywne na poziomie lokalnym, jak i samorządy lokalne, a zatem potrzebne są 
lepsze uregulowania prowadzące do minimalnych obciążeń administracyjnych,

C. mając na uwadze, że zaledwie niewielki procent pracowników, usługodawców 
i specjalistów faktycznie przenosi się do innego państwa członkowskiego, w 
szczególności ponieważ związana z tym biurokracja oraz ryzyko utraty zabezpieczenia 
społecznego sprawiają, że ruch taki jest zbyt trudny i kosztowny,

D. mając na uwadze, że ze względu na bariery językowe, brak pewności w zakresie 
inwestycji, płatności i odpowiedzialności oraz różnice w tradycji prawnej, 
administracyjnej, społecznej i kulturowej poszczególnych państw członkowskich niewielu 
przedsiębiorców oraz MŚP decyduje się na oferowanie swoich towarów i usług poza 
rynkiem krajowym,

E. mając na uwadze, że jednolity rynek nie może być postrzegany w oderwaniu od innych 
obszarów polityki horyzontalnej, w szczególności zdrowia, opieki społecznej i 
konsumentów, prawa pracy, środowiska naturalnego, trwałego rozwoju i obszarów 



polityki zewnętrznej,

F. mając na uwadze, że strategia UE 2020 powinna wyznaczyć realistyczne cele, by do 
2020 r. możliwe było osiągnięcie ekologicznej, społecznej gospodarki rynkowej opartej 
na wiedzy, utworzenie miejsc pracy w sektorze ochrony środowiska oraz osiągnięcie 
trwałego wzrostu; mając na uwadze, że jednolity rynek europejski powinien być 
kamieniem węgielnym strategii UE 2020, wraz z wyzwaniami w zakresie sprawiedliwości 
społecznej i wzrostu gospodarczego, a także przy skupieniu się na korzyściach dla 
obywateli, ochronie konsumentów oraz MŚP,

G. mając na uwadze, że w coraz większym stopniu kwestie dotyczące jednolitego rynku i 
handlu międzynarodowego są z sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają,

H.  mając na uwadze, że wielu obywateli europejskich nie zdaje sobie sprawy z praktycznych 
korzyści wynikających z jednolitego rynku dla nich samych, gdyż dostępnych jest zbyt 
mało informacji na temat jednolitego rynku i nie są one wystarczająco dobrze 
przekazywane,

Uwagi ogólne

1. uważa, że Unia znajduje się teraz w szczególnie trudnym okresie w całej historii integracji 
jednolitego rynku europejskiego; jest zdania, że obecnym i przyszłym wyzwaniom należy 
stawić czoła ze spójnością, determinacją, zaangażowaniem i pełną mocą, którym 
koniecznie powinny towarzyszyć praktyczność i realność, w duchu współpracy 
i solidarności; podkreśla, że działania te będą bezwarunkowo wymagać ze strony Komisji 
Europejskiej silnego przywództwa i dużej inicjatywy, a ze strony Rady, państw 
członkowskich i Parlamentu Europejskiego woli politycznej;

2. podkreśla, że jednolity rynek jest nie tylko strukturą gospodarczą, że przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego chronią i zabezpieczają konkretne prawa podstawowe obywateli, 
takie jak bezpieczeństwo i prywatność, oraz że z tego powodu wspólny rynek 
funkcjonujący bez zakłóceń leży w najlepszym interesie europejskich obywateli, 
konsumentów i MŚP, zważywszy na szereg wyzwań gospodarczych i innej natury, przed 
którymi stoi obecnie UE;

3. podkreśla, że mimo gospodarczych, technologicznych i prawnych niedoskonałości w swej 
strukturze jednolity rynek europejski, wraz ze strefą euro, w najlepszy sposób obrazuje 
prawdziwe znaczenie gospodarczej integracji i jedności UE oraz stanowi z pewnością 
najbardziej widoczne osiągnięcie integracji europejskiej dla obywateli UE;

4. podkreśla, że jednolity rynek powinien otwierać nowe horyzonty w sektorze badań 
naukowych i innowacji, intensywniej wspierając powstawanie towarów i usług z 
naciskiem na wiedzę i technologię, które stanowią siłę napędową przyszłego rozwoju 
gospodarczego;

5. z zadowoleniem przyjmuje i wspiera plan Komisji dotyczący „ponownego postawienia 
w centrum rynku wewnętrznego tych, którzy na nim funkcjonują i codziennie z niego
korzystają”, jak i zobowiązanie Komisji do zdecydowanej obrony jednolitego rynku 
dzięki pełnemu wykorzystaniu jej uprawnień wykonawczych oraz plan wystąpienia ze 
społeczną i ekologiczną wizją jednolitego rynku w oparciu o zobowiązania nałożone 
traktatem lizbońskim;



Proces integracji jednolitego rynku nie jest nieodwracalny
6. podkreśla, że włączenie się do jednolitego rynku nie jest procesem nieodwracalnym oraz 

że dalsze istnienie jednolitego rynku nie powinno być uważane za pewnik;

7. jest zaniepokojony faktem, że powrót gospodarczego protekcjonizmu na poziomie 
krajowym najprawdopodobniej doprowadziłby do podziału jednolitego rynku, zatem 
należy go unikać; wyraża też swoje zaniepokojenie faktem, że obecny gospodarczy 
i finansowy kryzys może zostać wykorzystany do uzasadnienia przywrócenia 
protekcjonistycznych środków w różnych państwach członkowskich, podczas gdy kryzys 
ten wymaga zastosowania wspólnotowych mechanizmów ochronnych;

8. uważa, że kryzys wyraźnie zaszkodził procesowi integracji jednolitego rynku oraz że 
nasiliła się wrogość w stosunku do jednolitego rynku i brak zaufania do niego, co jest 
konsekwencją braków i nierówności, których źródłem są systemy gospodarcze 
poszczególnych państw członkowskich;

9. przypomina, że strategie walki z kryzysem nie powinny szkodzić procesowi integracji 
jednolitego rynku, a wręcz przeciwnie powinny dać impuls do reformy, konsolidacji 
i poprawy obecnej struktury jednolitego rynku, wykorzystania możliwości w zakresie 
tworzenia miejsc pracy w ramach ekologicznej gospodarki i odzyskania zaufania 
obywateli, zwłaszcza konsumentów i MŚP;

10. podkreśla, że ponowne ożywienie jednolitego rynku nie może być podyktowane 
wyłącznie niedawnym załamaniem finansowym i że musi ono wykroczyć poza granice 
podstawowych wniosków wyciągniętych z kryzysu;

11. podkreśla, że wznowienie funkcjonowania jednolitego rynku powinno przynieść 
konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele, które należy 
zrealizować przy użyciu właściwych i skutecznych instrumentów polityki opartych na 
czterech swobodach przepływu dostępnych dla wszystkich obywateli UE;

12. podkreśla fakt, że jednolity rynek europejski pilnie potrzebuje nowego impetu oraz że 
konieczne jest silne przywództwo ze strony instytucji europejskich, a w szczególności 
Komisji, i wzięcie politycznej odpowiedzialności przez państwa członkowskie, by 
przywrócić wiarygodność jednolitego rynku i zaufanie do niego;

Konieczność holistycznego i wspólnego podejścia do jednolitego rynku

13. jest zdania, że należy uzupełnić dawne postrzeganie jednolitego rynku w celu 
przeobrażenia go w bardziej sprzyjający integracji społecznej; podkreśla, że wszystkie 
podmioty zaangażowane w kształtowanie i wdrażanie jednolitego rynku muszą przyjąć 
bardziej holistyczne podejście, obejmujące w pełni troski obywateli;

14. podkreśla, że silniejszy, głębszy i poszerzony jednolity rynek ma istotne znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

15. podkreśla, że jednolity rynek powinien być centralnym punktem w dążeniu do 
osiągnięcia celu zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności, w kontekście długoterminowej wizji strategii UE 2020;



16. uważa, że jednolity rynek jest bardzo ważnym warunkiem wstępnym powodzenia strategii 
UE 2020; proponuje zatem, by wszelkie strategie i kierunki polityki na rzecz ożywienia 
jednolitego rynku europejskiego były koordynowane przez instytucje europejskie i 
opierane na pragmatycznym, szeroko zakrojonym i wszechstronnym porozumieniu 
popieranym przez wszystkie państwa członkowskie oraz by skupiały się głównie na takich 
priorytetach, za jakimi naprawdę opowiadają się państwa członkowskie i które będą 
faktycznie wprowadzane w życie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

17. podkreśla, że jednolity rynek powinien przynosić konsumentom korzyści pod względem 
lepszej jakości, większej różnorodności, rozsądnych cen oraz bezpieczeństwa towarów i 
usług;

18. wzywa do opracowania nowego paradygmatu politycznego myślenia, skupiającego się w 
procesie ożywiania jednolitego rynku europejskiego na obywatelach, konsumentach i 
MŚP; jest zdania, że jest to możliwe poprzez skoncentrowanie politycznego procesu 
decyzyjnego w Unii Europejskiej na jej obywatelach;

19. stwierdza, że rewitalizacja jednolitego rynku wymaga skutecznego wdrożenia bardziej 
adekwatnych mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi i szerszego dialogu, 
by zagwarantować odpowiednie uwzględnianie potrzeb obywateli i konsumentów; 
uważa, że podejście nastawione na dowody i na obywateli pomoże Unii przywrócić 
powszechne zaufanie do jednolitego rynku europejskiego oraz wypracować właściwą 
receptę na przyjmowanie inicjatyw zwiększających tak potrzebną konkurencyjność Unii, 
bez zaniedbywania wymiaru społecznego;

20. ponownie stwierdza, że konstruktywna ocena społecznego, konsumenckiego, 
środowiskowego i gospodarczego oddziaływania jednolitego rynku – która powinna 
znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich wnioskach dotyczących jednolitego rynku – jest 
kluczowa, by zdobyć zaufanie społeczne, i zapewni realistyczne ujęcie celów 
społecznych, środowiskowych, gospodarczych i związanych z ochroną konsumenta;

21. uważa, że zniesienie granic w ramach jednolitego rynku jeszcze bardziej zwiększa 
konkurencyjność Europy w zglobalizowanym świecie;

22. podkreśla, że sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest nierozerwalnie 
połączone z rolą, jaką winna odgrywać Europa w światowej gospodarce; jest zdania, że 
Unia Europejska powinna chronić swój model społeczny i ekologiczny, gwarantując ścisłe 
poszanowanie swoich przepisów w odniesieniu do importowanych produktów i usług oraz 
stanowczo opowiadając się za wdrażaniem tych przepisów, zwłaszcza w ramach instytucji 
wielostronnych, a w szczególności w ramach procedur rozwiązywania sporów na forum 
Światowej Organizacji Handlu;

23. podkreśla, że rynek wewnętrzny i wspólna waluta stanowią tarczę ochronną Europy 
zmniejszającą negatywne skutki kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw i obywateli w 
Europie;

Wyzwania i szanse do rozważenia w kontekście polityki jednolitego rynku

24. stoi na stanowisku, że największym wyzwaniem dla Unii jest wypracowanie równowagi 
pomiędzy gospodarką otwartą, zdolną do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzącą 
miejsca pracy i zdolną w kompleksowy sposób odpowiedzieć na znaczące wyzwania jutra 
(konkurencyjność, badania i rozwój, polityka przemysłowa, wyzwania demograficzne, 



środowisko, technologie itp.) a systemem gospodarczym, który potrafi jednocześnie 
zagwarantować ochronę konsumentom oraz dać obywatelom niezbędne zabezpieczenia 
społeczne i środowiskowe;

25. podkreśla, że wdrożenie przepisów dotyczących jednolitego rynku pozostaje 
nierównomierne, gdyż sieci rynkowe nie są w dostatecznym stopniu wzajemnie 
powiązane, co oznacza, że przedsiębiorstwa i obywatele muszą stawiać czoła codziennej 
rzeczywistości, którą cechują utrzymujące się utrudnienia w działalności transgranicznej, 
która może się wiązać ze stosowaniem 27 różnych systemów prawnych przy jednej 
transakcji;

26. podkreśla znaczenie ustanowienia ekologicznego jednolitego rynku dla 
nowopowstających niskoemisyjnych i przyjaznych środowisku technologii, usług 
i produktów poprzez opracowanie ogólnounijnych standardów dotyczących emisji 
dwutlenku węgla; stwierdza, że jasne standardy i oznakowanie produktów 
energooszczędnych muszą stopniowo stać się obowiązkowe na całym obszarze UE; 
zwraca uwagę, że przy opracowywaniu nowych norm emisji dwutlenku węgla należy brać 
pod uwagę istniejące metody i normy; podkreśla, że takie normy nie mogą pociągać za 
sobą zbyt uciążliwych wymogów, w szczególności dla MŚP;

27. zachęca, by w dobie technologii cyfrowych Unia w pełni wykorzystała potencjał 
i możliwości oferowane przez internet, handel elektroniczny i upowszechnianie TIK w 
małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej w celu dalszego 
rozwijania jednolitego rynku i udostępniania go wszystkim obywatelom UE; podkreśla, 
że rozwój nowych technologii musi uwzględniać potrzebę ochrony obywateli, 
konsumentów oraz MŚP, również tych, którzy znajduja się w najgorszym położeniu;

28. podkreśla znaczenie ustanowienia nowych modeli biznesowych, w ramach których 
posiadacze praw autorskich i praw pokrewnych otrzymują należne wynagrodzenie bez 
zbędnego ograniczania konsumentom dostępu do kreatywnych treści online;

29. popiera inicjatywy podjęte przez Komisję i dotyczące nadania priorytetowego znaczenia 
badaniom, wiedzy i innowacjom we wszelkich przyszłych strategiach; oczekuje 
przeznaczenia na te kluczowe dziedziny wystarczających środków w kolejnych budżetach 
UE; przypomina w tym kontekście o pilnej potrzebie uregulowania kwestii patentu 
wspólnotowego; proponuje, aby Komisja rozpoczęła badanie możliwości znalezienia 
konkretnych punktów odniesienia w celu pomiaru stopnia powodzenia w dziedzinie 
badań, wiedzy i innowacji;

30. popiera starania Komisji promujące bezpieczeństwo wyprodukowanych towarów poprzez 
wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu;

Obywatele i konsumenci na jednolitym rynku

31. est przekonany, że percepcja i zrozumienie jednolitego rynku oraz wiedza, jaka posiada 
o nim przeciętny europejski obywatel, jest niska, żadna, błędna lub negatywna, 
częściowo z powodu braku politycznego zaangażowania i informacji, a także niskiego 
poziomu świadomości społeczeństwa; jest zdania, że należy podjąć zdecydowane 
działania, aby przyszła polityka Unii Europejskiej dotycząca jednolitego rynku była lepiej 
dostosowana do potrzeb obywateli, zwłaszcza konsumentów i MŚP, i by przynosiła im 



namacalne korzyści;

32. podkreśla, że w celu zapewnienia politycznego i gospodarczego poparcia i współpracy 
europejskich obywateli, UE oraz państwa członkowskie muszą intensywnie promować 
możliwości otwierające się dzięki europejskiej integracji gospodarczej i zmieniać 
powszechne postrzeganie jednolitego rynku poprzez uświadomienie ludziom 
i umożliwienie im zrozumienia korzyści, jakie taki rynek im oferuje, oraz pokazanie 
sposobów skutecznego dochodzenia ich praw; wierzy zatem, że sektory, które mają 
bezpośredni wpływ na życie codzienne obywateli i potrzeby konsumentów, muszą 
zajmować centralne miejsce jednolitego rynku;

33. uważa, że najbardziej oczywiste problemy napotykane przez konsumentów, zwłaszcza 
w sektorze usług, a które to problemy należy w pierwszym rzędzie rozwiązać, aby 
osiągnąć szybkie wyniki, to: (1) dostęp do bezpiecznych produktów i wysokiej jakości 
podstawowych usług; (2) dostęp do wiarygodnej, porównywalnej i obiektywnej 
informacji, w tym porównania cen; (3) większe bezpieczeństwo prawne i zrozumiałość 
przepisów w ramach stosunków umownych; (4) większe bezpieczeństwo w zakresie 
płatności; (5) dostęp do odpowiednich, przystępnych i skutecznych systemów 
odwoławczych i (6) lepsza znajomość systemu i większe zaufanie do niego;

34. utrzymuje, że obywatelom nie udostępnia się wystarczających informacji o przepisach 
dotyczących jednolitego rynku oraz dostępnych środkach egzekwowania przysługujących 
im praw; podkreśla potrzebę skuteczniejszego organizowania stron internetowych 
związanych z tą kwestią, SOLVIT oraz w większej liczby punktów kontaktowych; jest 
przekonany, że potrzebna jest lepsza koordynacja tych inicjatyw i komunikacja między 
nimi, gdyż jak dotąd nie udało im się dotrzeć do docelowej grupy odbiorców;  podkreśla 
rolę komisyjnego portalu „Twoja Europa” w informowaniu zarówno obywateli, jak i 
przedsiębiorstw o aspektach życia, pracy i możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej w Unii Europejskiej; proponuje raczej rozszerzanie dotychczasowej oferty 
zamiast tworzenia nowych punktów kontaktowych;

35. uważa, że odpowiedzialna postawa przedsiębiorstw, obejmująca przestrzeganie zasady 
odpowiedzialności społecznej, zasad konkurencji i gospodarczych interesów 
konsumentów, pomoże w zdobyciu zaufania konsumentów, bez czego nie da się 
zwiększyć ich ochrony;

36. stwierdza, że inicjatywy integracji gospodarczej będą działały lepiej, jeżeli obywatele 
będą przekonani do tego, że ich prawa społeczne są zagwarantowane oraz że polityka 
rynku wewnętrznego ma pozytywny wpływ na politykę społeczną;

37. ubolewa nad faktem, że tak niewielki procent obywateli, konsumentów oraz MŚP jest 
świadomy istnienia alternatywnych mechanizmów odwoławczych lub wie, jak zgłosić 
skargę Komisji; wskazuje, że istniejące systemy służące rozwiązywaniu problemów 
obywateli i przedsiębiorstw, takie jak SOLVIT, powinny zostać wzmocnione zgodnie ze 
sprawozdaniem Parlamentu w sprawie SOLVIT z dnia 2 marca 2010 r. (2009/2138(INI)); 
wzywa Komisję do wszczynania przyspieszonego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeżeli nierozwiązana skarga wchodząca w 
zakres kompetencji sieci SOLVIT stanowi prima facie naruszenie prawa Wspólnoty; 
uznaje za godne ubolewania, że pomimo zaleceń Komisji w tym względzie nie zawsze 
poprawnie stosowano alternatywne mechanizmy rozwiązywania sporów lub też nie 
zawsze działały one w zadowalający sposób;



38. podkreśla znaczącą rolę stowarzyszeń konsumenckich w informowaniu konsumentów o 
ich prawach, w zakresie wsparcia w przypadku sporów konsumenckich, a także w 
zakresie promowania ich interesów podczas tworzenia rynku wewnętrznego;

Małe i średnie przedsiębiorstwa na jednolitym rynku

39. przyznaje, że MŚP stanowią najważniejszy element w strukturze europejskiej gospodarki 
i są podstawowym źródłem tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, 
przejścia na gospodarkę przyjazną dla środowiska i tworzenie spójności społecznej 
w Europie; stwierdza, że aktywne uczestnictwo MŚP w rozszerzonej UE jest konieczne, 
by uczynić jednolity rynek bardziej innowacyjnym i konkurencyjnym, oraz podkreśla, że 
należy zintensyfikować wysiłki mające na celu poprawę dostępu MŚP do jednolitego 
rynku, ułatwienie ich rozwoju oraz umożliwienie im pełnego wykorzystania ich 
potencjału w zakresie przedsiębiorczości;

40. uważa, że należałoby usuwać więcej barier, które uniemożliwiają MŚP dostęp do rynku 
zamówień publicznych, aby jeszcze bardziej zwiększać konkurencyjność na jednolitym 
rynku, w szczególności upraszczając wymogi stawiane MŚP w przetargach ogłaszanych 
przez instytucje zamawiające;

41. zachęca do podejmowania dalszych inicjatyw przez Komisję i państwa członkowskie w 
zakresie: (1) wsparcia małych przedsiębiorstw działających ponad granicami krajowymi 
na obszarze UE; (2) konkretnego ograniczania obciążenia administracyjnego, 
finansowego i kontrolnego, zwłaszcza przeszkód administracyjnych napotykanych przez 
MŚP, niezależnie od tego czy działają one na poziomie lokalnym, krajowym czy 
europejskim, zgodnie z zasadą proporcjonalności; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję Europejską do ścisłego wdrożenia i stosowania zasady „najpierw 
myśl na małą skalę”, określonej w Karcie małych przedsiębiorstw;

42. wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków – poprzez podawanie wszelkich informacji i 
oferowanie usług na jednolitym rynku we wszystkich językach urzędowych Unii 
Europejskiej – na rzecz pomocy MŚP w zniwelowaniu różnic językowych, które często 
uniemożliwiają im prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich 
innych niż ich własne;

43. podtrzymuje swoje zobowiązanie do zmniejszenia nadmiernego wdrażania prawa 
wspólnotowego (tzw. gold-plating) w zakresie nowych przepisów dotyczących 
jednolitego rynku i zwraca się do państw członkowskich, a zwłaszcza do ich 
parlamentów, aby podtrzymały zobowiązanie do walki z tym zjawiskiem przy 
dokonywaniu transpozycji prawodawstwa UE, gdyż te dodatkowe obciążenia szczególnie 
szkodzą MŚP;

44. zgadza się, że właściwe wprowadzenie w życie Karty małych przedsiębiorstw – w 
szczególności w odniesieniu do ścisłego stosowania przez Komisję testu MŚP przy 
proponowaniu nowych środków prawnych rynku wewnętrznego – oraz wdrożenie 
europejskiego statutu spółki prywatnej zagwarantuje praktyczną integrację MŚP w ramach 
odpowiedniego i realnego jednolitego systemu europejskiego;

45. zdecydowanie popiera rozporządzenie regulujące wymagania w zakresie tłumaczeń na 
potrzeby przyszłego patentu UE, które wreszcie wprowadzi ten patent w życie i umocni 
pozycję Europy jako siły napędowej innowacji i konkurencji na świecie; nadal popiera 
przegląd wspólnotowego systemu znaków towarowych, aby osiągnąć lepszą jakość i 



lepsze perspektywy dla tego systemu;

46. zwraca uwagę, że dla małych i średnich przedsiębiorstw największym problemem w 
czasach kryzysu gospodarczego jest dostęp do finansowania; uznaje za godne ubolewania, 
że w wyniku wycofywania się dużych banków z obszarów wiejskich i słabo zaludnionych 
lub obszarów słabych gospodarczo pojawił się poważny problem dla MŚP w zakresie 
dostępu do finansowania; z zadowoleniem przyjmuje ważną rolę banków 
oszczędnościowych i rozmaite ruchy spółdzielcze w finansowaniu gospodarki regionalnej, 
a także ich wkład w społeczną gospodarkę rynkową za pośrednictwem promowania 
projektów etycznych i społecznych;

47. zgadza się, że procedura powiadamiania wprowadzona na mocy dyrektywy 98/34/WE jest 
bardzo skutecznym narzędziem poprawy ustawodawstwa krajowego z jednej strony i 
unikania barier w ramach jednolitego rynku, w szczególności dla MŚP, z drugiej strony; 
uważa, że Komisja powinna ulepszyć wspomniany mechanizm poprzez rozpoczęcie 
przyspieszonego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, jeśli dane państwo członkowskie nie stosuje się do szczegółowej opinii 
wydanej przez Komisję lub nie reaguje na szczegółową opinię wydaną przez inne państwo 
członkowskie;

48. uważa, że poszczególne kierunki polityki gospodarczej i społecznej, obejmujące budżet, 
podatki, edukację i badania, muszą być koordynowane na poziomie UE;

Odpowiedzialność za przepisy dotyczące jednolitego rynku i ich egzekwowanie oraz lepsze 
uregulowania prawne

49. stwierdza, że zgodnie z zasadą pomocniczości znaczną część odpowiedzialności 
administracyjnej i prawnej za jednolity rynek ponoszą państwa członkowskie oraz, w 
stosownych przypadkach, ich organy regionalne i lokalne, które w związku z tym muszą 
wraz z innymi instytucjami UE przejąć faktyczną odpowiedzialność za jednolity rynek 
europejski i zarządzanie nim;

50. twierdzi, że tabele wyników rynku wewnętrznego jasno pokazują, iż państwa 
członkowskie w dalszym ciągu nie zdołały zrealizować celów w zakresie prawidłowej 
transpozycji, stosowania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku oraz 
że istnieje opóźnienie w transpozycji przepisów europejskich, co narusza równe szanse 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności 
w sektorze usług;

51. zauważa, że stopniowe rozdrobnienie przepisów i brak spójności we wdrażaniu 
prawodawstwa w UE w coraz większym stopniu szkodzi urzeczywistnieniu jednolitego 
rynku; zauważa, że UE musi jeszcze przyjąć zestaw wewnętrznie spójnych strategii 
politycznych ukierunkowanych na usunięcie bezpośrednich i pośrednich przeszkód na 
drodze do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

52. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji na rzecz „lepszego stanowienia prawa”, 
która wzmacnia skuteczność przepisów i ich właściwe stosowanie przez państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do utrzymania nacisku na ten obszar, jako że szybkie 
wdrożenie tej strategii przyczyniłoby się w znaczącym stopniu do pomyślnego 
ponownego ożywienia jednolitego rynku;



53. zwraca uwagę na nową koncepcję „inteligentnych regulacji” wprowadzoną w 
komunikacie Komisji w sprawie UE2020;

Rezultaty

Mocniejsza rola instytucjonalna w ustanawianiu i wdrażaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku

54. z myślą o usprawnionej transpozycji, stosowaniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących 
jednolitego rynku proponuje, aby Komisja ustanowiła partnerstwo wszystkich 
zainteresowanych stron biorących udział w kształtowaniu, wdrażaniu i egzekwowaniu 
takiego prawodawstwa, posługując się nowymi mechanizmami, takimi jak proponowane 
coroczne forum jednolitego rynku;

55. zachęca Komisję do zapewnienia właściwego wdrażania i transpozycji poprzez bardziej 
systematyczne i niezależne monitorowanie, tak aby przyspieszyć i usprawnić 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego; twierdzi, 
że opóźnienia w rozwiązywaniu tych postępowań odbiją się negatywnie na interesach 
obywateli na jednolitym rynku;

56. występuje do Komisji o opracowanie nowych sposobów, innych niż formalne 
postępowanie w sprawie naruszenia, mających na celu poprawę transpozycji oraz 
egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku; w związku z tym zwraca się do 
Komisji o rozważenie innowacyjnych mechanizmów, takich jak procedura wzajemnej 
oceny przewidziana w dyrektywie usługowej, aby zachęcać do przeprowadzania oceny 
wzajemnej oraz do odpowiedzialności ze strony państw członkowskich, a także poprawiać 
nieformalne mechanizmy rozwiązywania problemów, takie jak SOLVIT i UE-PILOT, co 
przyniosłoby znaczące korzyści obywatelom stojącym wobec codziennych frustracji 
związanych z jednolitym rynkiem;

57. wzywa Komisję, aby zwracała większą uwagę na systematyczną ocenę i uproszczenie 
istniejącego prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku, w miarę możliwości 
ograniczając biurokrację, co przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i 
przedsiębiorstwom;

58. wzywa Komisję do zapewnienia właściwej koordynacji i do współpracy z Parlamentem i
państwami członkowskimi oraz głównymi partnerami handlowymi oraz 
stowarzyszeniami przedsiębiorców i konsumentów w zakresie nadzoru nad rynkiem 
towarów oraz transgranicznego egzekwowania prawa ochrony konsumentów, a także do 
do skuteczniejszego informowania europejskich konsumentów i obywateli;

59. zaleca, aby Komisja przeprowadziła niezależne badanie w celu zidentyfikowania 
20 najważniejszych przyczyn niezadowolenia i frustracji związanych z jednolitym 
rynkiem, które obywatele napotykają każdego dnia, zwłaszcza na rynku pracy, 
w odniesieniu do handlu elektronicznego, transgranicznej opieki medycznej, zakupu 
i wynajmu pojazdów, przenoszenia praw emerytalnych, wzajemnego uznawania 
kwalifikacji zawodowych, opieki nad dziećmi, adopcji oraz świadczeń alimentacyjnych 
i zasiłków na dzieci;

60. zwraca się do Komisji, aby dążyła do utworzenia lepszego mechanizmu przeglądu 
praktycznego stosowania przepisów dotyczących jednolitego rynku na wszystkich 



szczeblach w różnych państwach członkowskich oraz zakresu, w jakim obywatele 
i przedsiębiorstwa mogą korzystać ze swoich praw na jednolitym rynku;

61. zwraca się do Komisji, aby dostarczyła państwom członkowskim oraz, w stosownych 
przypadkach, ich organom regionalnym i lokalnym większego wsparcia, aby ułatwić 
odpowiednią zgodność ze standardami UE; podkreśla, że wszystkie instytucje UE muszą 
zaostrzyć przepisy i zachęcać państwa członkowskie do usprawnienia poprawnej i 
terminowej transpozycji przepisów, tak aby zapewnić stosowanie tych samych zasad w 
całej Unii;

62. wzywa do wzmocnienia roli Parlamentu w dziedzinach stosowania, egzekwowania 
i monitorowania przepisów dotyczących jednolitego rynku; uważa, że wzmocniona rola 
PE i parlamentów państw członkowskich w myśl Traktatu z Lizbony musi pociągać za 
sobą lepszą synergię między obydwoma szczeblami parlamentarnymi;

63. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia lepszej koordynacji i wymiany najlepszych 
wzorców na jednolitym rynku, zwłaszcza poprzez System Wymiany Informacji na Rynku 
Wewnętrznym i szkolenie specjalistów w dziedzinie jednolitego rynku i ochrony 
konsumentów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

64. nalega, aby Komisja zagwarantowała: niezależną kontrolę wniosków legislacyjnych pod 
kątem jakości; przyjęcie mechanizmów ex ante i ex post w celu weryfikacji skuteczności 
prawodawstwa; stosowanie porównań z najlepszymi wzorcami; stosowanie ocen 
zgodności do pomiaru wpływu społecznego, środowiskowego i gospodarczego zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym;

Środki potrzebne do skuteczniejszego informowania i wzmocnienia pozycji obywateli i MŚP 
na jednolitym rynku

65. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania ukierunkowanej strategii 
komunikacyjnej skupiającej się na codziennych problemach, które obywatele napotykają 
osiedlając się i podejmując zatrudnienie w innym kraju członkowskim, w szczególności 
przy dokonywaniu transakcj transgranicznych, a także przemieszczając się, robiąc zakupy 
lub dokonując sprzedaży ponad granicami, oraz na standardach społecznych, 
zdrowotnych, dotyczących ochrony konsumentów i ochrony środowiska, na których 
mogą polegać; uważa, że ta strategia komunikacyjna powinna wyraźnie obejmować także 
metody rozwiązywania problemów, takie jak Solvit;

66. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków na rzecz dopilnowania, 
aby normy dotyczące produktów stosowane w ramach jednolitego rynku stały się główną 
normą ogólnoświatową, co zapewni równe szanse europejskim przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP, które zapragną prowadzić działalność poza jednolitym rynkiem;

67. wzywa Komisję do skoncentrowania się przy planowaniu działań rocznych na ustaleniu 
priorytetów dotyczących „przyjaznych dla konsumenta” przepisów prawnych 
odnoszących się do jednolitego rynku, co ma znaczenie dla codziennego życia obywateli 
Europy; uważa, że w ślad za tak ustalonymi priorytetami muszą pójść odpowiednie 
kampanie informacyjne na rzecz pogłębienia zrozumienia przez obywateli zagadnień 
jednolitego rynku;

68. przypomina, że oprócz sztandarowych działań, takich jak kampanie reklamowe 
prowadzone przez europejskie podmioty instytucyjne lub państwa członkowskie, istotną 



formą przekazu są równolegle prowadzone zdecentralizowane działania w zakresie 
komunikacji, które skuteczniej skupiają podmioty lokalne i media krajowe, regionalne i 
lokalne (ze szczególnym naciskiem na media lokalne) i bardziej koncentrują się na 
codziennych problemach konsumentów na rynku wewnętrznym (np. opłatach bankowych 
w innym państwie członkowskim, badaniu możliwości zmiany operatora, porównaniu 
kosztów rozmów telefonicznych itp.);

69. zwraca się do Komisji o rozpoczęcie regularnej serii badań dotyczących relacji pomiędzy 
jednolitym rynkiem a przeciętnym obywatelem Europy, ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów i korzyści wynikających z tej relacji, jak również codziennych wyzwań, wobec 
których stoją Europejczycy;

70. wzywa państwa członkowskie, aby przy wsparciu Komisji zwiększyły potencjał 
mechanizmów rozwiązywania problemów, zwłaszcza SOLVIT-u, przeznaczając na nie 
dodatkowe środki finansowe i zasoby ludzkie oraz dokonując przeglądu ich mandatu, co 
zapewni skuteczne uwzględnienie przy pomocy takich mechanizmów szerokiego zakresu 
problemów napotykanych przez obywateli i przedsiębiorstwa; wzywa Komisję do 
sfinalizowania w pierwszej kolejności projektu usług pomocy w dziedzinie jednolitego 
rynku, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa mieli łatwy dostęp do informacji i 
wskazówek potrzebnych im przy szukaniu rozwiązań problemów, przed jakimi stają;

71. zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby podtrzymywały i zwiększały – poprzez 
kampanie informacyjne i bardziej rygorystyczne kontrole – działania zmierzające do 
podniesienia zaufania obywateli do oznakowania CE jako podstawowego narzędzia 
zapewnienia praw konsumentów i norm jakości na jednolitym rynku;

72. podkreśla kluczową rolę sieci Enterprise Europe Network w umożliwianiu małym i 
średnim przedsiębiorstwom korzystanie z możliwości, jakie oferuje jednolity rynek; 
zaznacza, że obowiązki biurokratyczne blokują cenne zasoby, a tym samym 
uniemożliwiają wykonywanie podstawowego zadania sieci Enterprise Europe Network, 
jakim jest dostarczanie wsparcia dostosowanego do potrzeb małych i średnich 
przedsiębiorstw; wzywa Komisję, by w większej mierze wykorzystywała sieć Enterprise 
Europe Network do rozpowszechniania ukierunkowanych informacji i by ograniczyła 
obowiązki biurokratyczne partnerów sieci Enterprise Europe Network;

Sprawozdania i wnioski strategiczne

73. proponuje Komisji, aby strategia jednolitego rynku obejmowała cztery główne etapy: 
pierwszy – uwzględnienie oceny lub przeglądu aktualnej sytuacji w celu określenia 
stopnia zakłóceń i trudności, które zwłaszcza w wyniku kryzysu odczuły różne 
zainteresowane strony na jednolitym rynku; drugi – zainicjowanie procesu konsolidacji i 
eliminacji uchybień; trzeci – rozwój i usprawnienie jednolitego rynku; czwarty –
skoncentrowanie się na długoterminowej wizji rynku (strategia UE 2020);

74. uważa, że częścią strategii UE 2020 muszą być zarówno usługi finansowe, jak i dostęp do 
finansowania;

75. proponuje, aby na pierwszym etapie wspomnianej kontroli Komisja przeprowadziła audyt 
finansowy budżetu UE i w pierwszej kolejności przeznaczyła więcej środków na 
inwestycje w edukację, innowacje i badania; wzywa państwa członkowskie do ustalenia 
tych samych priorytetów w zakresie wydatków budżetowych;



76. uważa, że w celu ustanowienia skutecznie funkcjonującego jednolitego rynku Komisja 
musi przedstawić jasny zestaw priorytetów politycznych poprzez przyjęcie „aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku”, który będzie obejmować zarówno inicjatywy 
legislacyjne, jak i nielegislacyjne mające na celu stworzenie społecznej gospodarki 
rynkowej o wysokiej konkurencyjności i gospodarki ekologicznej;

77. zachęca Komisję, by przedstawiła ów akt przez majem 2011 r. – w miarę wcześnie przez 
20. rocznicą programu jednolitego rynku z 1992 r. - stawiając obywateli, konsumentów i 
MŚP w centrum zainteresowania jednolitego rynku; podkreśla, że powinno się go 
postrzegać jako plan przyszłego działania, jeśli mamy osiągnąć oparta na wiedzy, 
charakteryzującą się wysoką konkurencyjnością, społeczną i przyjazną dla środowiska, a 
także ekologiczną gospodarkę rynkową, która również zapewnia wiarygodne i równe 
warunki gry;

78. wzywa Komisję do ujęcia w „akcie prawnym w sprawie jednolitego rynku” konkretnych 
środków, których – nie jedynym - celem byłoby:
- skoncentrowanie jednolitego rynku na interesach konsumentów, określonych w art. 12 
TFUE, oraz polityce społecznej na mocy art. 9 TFUE;
- dostosowanie jednolitego rynku do przyszłości poprzez ulepszenie dostępu 
konsumentów i MŚP do rynków e-handlu i cyfrowego;
- wspieranie tworzenia zrównoważonego jednolitego rynku na mocy o art. 11 TFUE 
poprzez rozwijanie gospodarki, która sprzyjałaby integracji, była niskoemisyjna, 
ekologiczna i oparta na wiedzy, w tym za pośrednictwem środków promujących wszelkie 
innowacje w obszarze bardziej ekologicznych technologii;
- zapewnienie ochrony usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na mocy 
art. 14 TFUE i protokołu 26;
- tworzenie strategii lepszego komunikowania o społecznych korzyściach wynikających z 
istnienia jednolitego rynku;

79. wzywa Komisję, aby przygotowując „akt prawny w sprawie jednolitego rynku” 
uwzględniła konsultacje i sprawozdania poszczególnych instytucji UE (UE 2020, 
sprawozdania Montiego, Gonzalesa i IMCO itd.) oraz zainicjowała dodatkowe szerokie 
konsultacje publiczne w celu przedłożenia wniosku dotyczącego skoordynowanej polityki 
w zakresie spójniejszego i trwalszego jednolitego rynku;

80. zaleca przeprowadzenie analizy w celu identyfikacji sposobów i środków uwzględniania 
interesów konsumentów w odpowiednich dziedzinach polityki UE, dzięki czemu ochrona 
konsumentów będzie automatycznie włączana do projektów odpowiednich przepisów UE;

81. ponownie podkreśla znaczenie dyrektywy usługowej w dokończeniu tworzenia 
jednolitego rynku i jej ogromny potencjał w zakresie dostarczania korzyści konsumentom 
i MŚP; podkreśla, że pomyślne wdrożenie takich przepisów wymaga trwałego 
politycznego zaangażowania i wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym; apeluje do Komisji, by po zakończeniu 
etapu jej wdrożenia, przeprowadzeniu ocenę dyrektywy usługowej, aby stwierdzić, czy 
osiągnęła ona główne założone cele; wzywa do jednoznacznej współpracy z Parlamentem 
Europejskim w tym zadaniu i nalega na utrzymanie równowagi między potrzebą poprawy 
jednolitego rynku usług, a jednocześnie zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony 
społecznej;

82. uważa, że właściwe wdrażanie przepisów dotyczących jednolitego rynku (np. dyrektywa 
o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, dyrektywa usługowa i rozporządzenie w sprawie 
nadzoru rynkowego) powinno pozostać priorytetem nowej Komisji;



83. zauważa, że mechanizmy dochodzenia roszczeń mające zastosowanie w całej Unii 
przyniosły ograniczone wyniki, i w związku z tym wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku legislacyjnego celem zapewnienia wdrożenia przystępnego, wygodnego i 
dostępnego ogólnoeuropejskiego systemu dochodzenia roszczeń zbiorowych do maja 
2011 r.;

84. zwraca się do Komisji o rozważenie przyjęcia „Karty obywatela” obejmującej różne 
aspekty prawa do mieszkania i pracy w jakimkolwiek miejscu w UE; jest zdania, że prawo 
to musi być łatwo dostępne dla wszystkich obywateli UE; podkreśla, że nadal obowiązują 
pewne ograniczenia swobody zatrudnienia dotyczące pracowników z nowych państw 
członkowskich; wzywa państwa członkowskie, by uwzględniając wszystkie pozytywne i 
negatywne skutki otwarcia rynków krajowych, rozważyły usunięcie istniejących 
ograniczeń;

85. wzywa Komisję, aby w czasie obecnej kadencji parlamentarnej przedstawiła 
Parlamentowi i Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiego 
statutu stowarzyszeń i towarzystw wzajemnych;

86. zwraca się do Komisji Europejskiej o podjęcie koniecznych działań celem jak 
najszybszego przedstawienia badania wykonalności i zaproponowania konsultacji 
służących ustanowieniu statutu europejskiego towarzystwa wzajemnego;

87. wzywa Komisję, aby skupiła się w większym stopniu na monitorowaniu rynku, zwłaszcza 
w obszarze usług finansowych, ubezpieczeń, telefonii, usług i udogodnień bankowych, 
oraz uważa, że skuteczne monitorowanie rynków wzmocni uczciwą konkurencję i 
zwiększy ich skuteczność z korzyścią zarówno dla gospodarki, jak i konsumentów;

88. jest zdania, że jakość ochrony konsumentów w sektorze usług finansowych wymaga 
znaczącej poprawy, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów monitorowania i nadzoru;

89. twierdzi, że stały i trwały rozwój rynku wewnętrznego zależy od: (1) stałego 
zaangażowania Komisji we wszystkie wymagane inicjatywy rynkowe na rzecz 
stymulowania i znacznej poprawy naszej pozycji oraz konkurencyjności na rynku 
światowym; (2) przyjęcia ogólnych ram dla zapewnienia, że jednolity rynek sprawdza się 
z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron; a nade wszystko (3) od tego, czy 
rynek wewnętrzny dociera również do obywateli;

o

o o

90. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi 
gospodarczemu
(2010/2277 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. 
W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na 
rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany” (COM(2010) 608),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom1,

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa 
strategia dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Projekt przewodni strategii Europa 
2020. Unia innowacji” (COM(2010) 546),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inteligentne regulacje w Unii 
Europejskiej” (COM(2010) 543),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” 
(COM(2010) 245),

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Ocena dostępu MŚP do rynku zamówień 
publicznych w UE”2, 

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu 
konsumenckiego w UE (COM(2009) 557),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zamówienia publiczne na rzecz 
poprawy stanu środowiska” (COM(2008) 400), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Najpierw myśl na małą skalę” –
Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008) 394), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Jednolity rynek Europy XXI wieku”

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf



(COM(2007) 724) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany 
„Jednolity rynek: przegląd osiągnięć” (SEC(2007)1521),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Możliwości, dostęp i solidarność: ku 
nowej wizji społecznej Europy XXI wieku” (COM(2007) 726),

– uwzględniając komunikat wyjaśniający Komisji na temat stosowania prawa 
wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do 
zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) (C(2007)6661),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Czas wrzucić wyższy bieg: nowe 
partnerstwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (COM(2006) 30),

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Aktu o jednolitym rynku z dnia 10 grudnia 
2010 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ostatecznego 
utworzenia wewnętrznego rynku handlu elektronicznego1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w procedurze 
udzielania zamówień publicznych2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zamówień 
przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej 
jakości usług publicznych w Europie4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. pt. „Czas podjąć bardziej 
efektywne działania – tworzenie Europy przedsiębiorczej i wzrostu”5,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji dotyczącą unowocześnienia polityki UE 
w dziedzinie zamówień publicznych (COM(2011) 15),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Prawnej (A7-0071/2011),

A. mając na uwadze, że jednolity rynek oparty na wolnej i uczciwej konkurencji jest 
głównym celem reformy gospodarczej UE i stanowi dla Europy główną przewagę 
konkurencyjną w globalnej gospodarce,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0173.
3 Dz.U. C 349 E z 22.10.2010, s. 25.
4 Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 10.
5 Dz.U. C 316 E z 22.12.2006, s. 378.



B. mając na uwadze, że jednym z wielkich osiągnięć rynku wewnętrznego było usunięcie 
przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się oraz harmonizacja przepisów, co 
zwiększyło zrozumienie kultur, integrację, wzrost gospodarczy i solidarność w Europie,

C. mając na uwadze, że ważne jest, aby zwiększyć zaufanie na wszystkich szczeblach do 
jednolitego rynku i usunąć istniejące przeszkody utrudniające funkcjonowanie 
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność; mając na uwadze, że duże obciążenia 
administracyjne zniechęcają nowych przedsiębiorców,

D. mając na uwadze, że ważne jest, aby Akt o jednolitym rynku nie obejmował środków 
niepowiązanych ze sobą oraz aby wszystkie wnioski wspólnie służyły osiągnięciu 
spójnego celu,

E. mając na uwadze, że rozdrobnienie rynku wpływa na wszystkie przedsiębiorstwa, jednak 
MŚP są szczególnie podatne na wynikające stąd problemy,

F. mając na uwadze, że dotychczas często uważa się, że jednolity rynek przyniósł najwięcej 
korzyści dużym przedsiębiorstwom, mimo że to MŚP stanowią siłę napędową wzrostu 
gospodarczego UE,

G. mając na uwadze, że brak innowacji w UE stanowi jeden z kluczowych czynników 
powodujących niskie wskaźniki wzrostu w ostatnich latach; mając na uwadze, że 
innowacje w zakresie ekologicznych technologii stwarzają okazję do pogodzenia kwestii 
długotrwałego wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska,

H. mając na uwadze, że do osiągnięcia celów strategii UE 2020 konieczne jest stworzenie na 
jednolitym rynku warunków do inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego integracji 
społecznej; mając na uwadze, że jednolity rynek powinien oferować przedsiębiorstwom 
w UE lepsze warunki w zakresie innowacji i badań naukowych,

I. mając na uwadze, że polityka konkurencji jest kluczowym narzędziem mającym 
zapewnić, że UE będzie posiadać dynamiczny, skuteczny i innowacyjny rynek 
wewnętrzny oraz będzie konkurencyjna w skali światowej,

J. mając na uwadze, że kapitał podwyższonego ryzyka stanowi ważne źródło finansowania 
nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw; mając na uwadze, że fundusze kapitału 
podwyższonego ryzyka chcące inwestować w różnych państwach członkowskich UE 
napotykają przeszkody,

K. mając na uwadze, że dla dobra naszego przyszłego wzrostu zasadnicze znaczenie ma 
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich szersze stosowanie przez 
przedsiębiorstwa w UE,

L. mając na uwadze, że handel elektroniczny i usługi elektroniczne, w tym elektroniczne 
usługi administracyjne i zdrowotne, są nadal słabo rozwinięte na szczeblu UE,

M. mając na uwadze, że sektor pocztowy oraz wspieranie powiązania i współdziałania 
systemów i usług pocztowych mogą mieć poważny wpływ na rozwój transgranicznego 
handlu elektronicznego,

N. mając na uwadze, że istnieją bariery regulacyjne dla skutecznego licencjonowania praw 



autorskich, które prowadzą do znacznego rozdrobnienia rynku produktów 
audiowizualnych, co jest szkodliwe dla przedsiębiorstw w UE; mając na uwadze, że 
zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci skorzystaliby na stworzeniu prawdziwie 
jednolitego rynku produktów i usług audiowizualnych, na którym byłyby przestrzegane 
prawa podstawowe użytkowników Internetu,

O. mając na uwadze, że podrabianie towarów i piractwo zmniejszają zaufanie 
przedsiębiorców do handlu elektronicznego i sprzyjają rozdrobnieniu przepisów 
o ochronie praw własności intelektualnej, co z kolei hamuje innowacyjność na jednolitym 
rynku,

P. mając na uwadze, że różnice w przepisach fiskalnych mogą poważnie utrudniać 
przeprowadzanie transakcji transgranicznych; mając na uwadze, że koordynacja 
krajowych strategii podatkowych, zaproponowana w sprawozdaniu Mario Montiego, 
przyniosłaby znaczną wartość dodaną przedsiębiorstwom i obywatelom,

Q. mając na uwadze, że zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę w ożywieniu wzrostu 
gospodarczego, stanowiąc około 17% PKB Unii Europejskiej; mając na uwadze, że 
zamówienia transgraniczne stanowią niewielki odsetek całego rynku zamówień 
publicznych, mimo że są one szansą dla firm z UE; mając na uwadze, że MŚP nadal 
dysponują ograniczonym dostępem do rynków zamówień publicznych,

R. mając na uwadze, że usługi to sektor kluczowy dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
oraz że jednolity rynek usług jest nadal słabo rozwinięty przede wszystkim z powodu luk 
i trudności napotykanych przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem 
dyrektywy o usługach,

I. Wprowadzenie

1. pozytywnie ocenia komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”; uważa, 
że trzy rozdziały przedmiotowego komunikatu są tak samo ważne i że są ze sobą 
powiązane oraz że należy je rozpatrywać w sposób spójny, bez wyodrębniania 
poszczególnych zagadnień;

2. podkreśla zwłaszcza zaangażowanie Komisji, o którym mowa w przedmiotowym 
komunikacie i które polega na propagowaniu nowych podejść do zrównoważonego 
rozwoju;

3. wzywa Komisję do przeprowadzenia audytu finansowego priorytetów budżetowych UE 
dla nowych ram finansowych oraz do priorytetowego traktowania projektów 
o europejskiej wartości dodanej, które mogą zwiększyć konkurencyjność UE i integrację 
w takich dziedzinach jak badania, wiedza i innowacje;

4. podkreśla, w szczególności w świetle kryzysu gospodarczego i finansowego, znaczenie 
jednolitego rynku dla konkurencyjności przedsiębiorstw z UE i dla wzrostu i stabilności 
gospodarki krajów europejskich, wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wystarczających zasobów w celu efektywniejszego wdrażania zasad 
jednolitego rynku, a także z zadowoleniem przyjmuje całościowe podejście 
przedstawione w komunikacie; podkreśla komplementarny charakter poszczególnych 
środków zawartych w sprawozdaniu Montiego, którego spójność nie znalazła pełnego 
odzwierciedlenia w Akcie o jednolitym rynku;



5. wzywa zatem Komisję do przedłożenia ambitnego pakietu środków wspartego jasną oraz 
spójną strategią i mającego na celu promocję konkurencyjności rynku wewnętrznego; 
wzywa Komisję do powrotu do istoty sprawozdania Maria Montiego, polegającej na 
sprzyjaniu liberalizacji i konkurencji oraz zwiększaniu konwergencji fiskalnej 
i społecznej;

6. podkreśla znaczenie lepszego zarządzania gospodarką w Unii Europejskiej w celu 
stworzenia takich warunków ekonomicznych dla przedsiębiorstw, które pozwolą im na 
wykorzystanie sposobności, jakie stwarza jednolity rynek umożliwiający im rozwój 
i zwiększanie konkurencyjności, oraz apeluje, by powiązanie to zostało wyraźnie ukazane 
w Akcie o jednolitym rynku; wzywa Komisję do poświęcenia większej uwagi skutkom 
rosnących rozbieżności gospodarczych między państwami członkowskimi UE dla 
wewnętrznej spójności jednolitego rynku;

7. zwraca uwagę na potrzebę przyjęcia ambitnej europejskiej polityki przemysłowej, której 
celem będzie wzmocnienie gospodarki realnej oraz przejście do bardziej inteligentnej 
i zrównoważonej gospodarki;

8. podkreśla, że zewnętrzny wymiar strategii europejskiej, obejmujący również handel 
międzynarodowy, nabiera coraz większego znaczenia dzięki integracji rynków, a zatem 
odpowiednia strategia zewnętrzna może w dużym stopniu przyczynić się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wzmocnienia jednolitego rynku 
dla przedsiębiorstw, zgodnie z celami strategii Europa 2020; podkreśla potrzebę 
przekształcenia polityki handlowej UE w autentyczną siłę napędową zrównoważonego 
rozwoju i tworzenia większej liczby coraz lepszych miejsc pracy; zwraca się do Komisji 
o opracowanie polityki handlowej zgodnej z solidną polityką przemysłową sprzyjającą 
zatrudnieniu;

9. zwraca uwagę na to, że strategie polityczne UE dotyczące jednolitego rynku i rozwoju 
regionalnego są wysoce komplementarne oraz podkreśla, że rozwój jednolitego rynku 
i dalszy rozwój regionów Unii wzajemnie od siebie zależą i sprzyjają spójności 
i konkurencyjności w Europie; z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji mające na 
celu pogłębienie jednolitego rynku; podkreśla, że realny i skuteczny dostęp do jednolitego 
rynku dla wszystkich regionów UE jest warunkiem wstępnym swobodnego przepływu 
osób, towarów, kapitału i usług, a tym samym warunkiem wstępnym istnienia silnego 
i dynamicznego jednolitego rynku; zwraca w związku z tym uwagę na zasadniczą rolę, 
jaką odgrywa polityka regionalna Unii pod względem rozwoju infrastruktury oraz pod 
względem spójnego gospodarczo i społecznie i zrównoważonego rozwoju regionów; 

II. Ocena ogólna

A. Innowacyjny jednolity rynek

10. wzywa Komisję do przyjęcia, we współpracy z odnośnymi zainteresowanymi stronami, 
spójnej i zrównoważonej strategii w celu pobudzania innowacji, jak również wspierania 
innowacyjnych przedsięwzięć jako najlepszego sposobu wynagradzania kreatywności, 
a także ochrony podstawowych praw, takich jak prawo do prywatności i ochrona danych 
osobowych;

11. zdecydowanie popiera stworzenie patentu UE sprzyjającego MŚP oraz jednolitego 



systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych, tak aby jednolity rynek stał się 
liderem w zakresie innowacyjności oraz aby zwiększyć konkurencyjność Europy; 
podkreśla, że tłumaczenie patentów na wiele języków stanowi dodatkowe obciążenie 
finansowe hamujące innowacyjność na jednolitym rynku oraz że trzeba jak najszybciej 
osiągnąć kompromis dotyczący kwestii językowych;

12. popiera stworzenie europejskich obligacji na rzecz projektów w celu wspierania 
długotrwałych innowacji oraz tworzenia miejsc pracy na jednolitym rynku oraz 
finansowania realizacji głównych transgranicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych, 
przede wszystkim w dziedzinie energii, transportu i telekomunikacji, sprzyjając tym 
samym ekologicznej transformacji naszej gospodarki; podkreśla potrzebę stworzenia 
odpowiednich struktur zarządzania ryzykiem oraz pełnego ujawnienia wszystkich 
potencjalnych zobowiązań; 

13. zwraca uwagę na znaczenie w pełni operacyjnego wewnętrznego rynku energii dla 
zwiększenia niezależności dostaw energii; uważa, że można by to osiągnąć poprzez 
podejście oparte na tworzeniu klastrów regionalnych oraz dywersyfikację szlaków dostaw 
energii i jej źródeł; podkreśla, że należy udoskonalić infrastrukturę w Europie 
Wschodniej, aby dorównała do poziomu zachodnioeuropejskich państw członkowskich; 
podkreśla, że wewnętrzny rynek energii powinien sprzyjać utrzymaniu cen przystępnych 
dla konsumentów i przedsiębiorstw; uważa, że aby osiągnąć cele klimatyczne 
i energetyczne UE, niezbędne jest przyjęcie nowego podejścia do stosowania 
odpowiednich minimalnych stawek celnych nakładanych na emisje CO2 i wartości 
energetyczne; podkreśla potrzebę dalszego opracowywania planów i środków na rzecz 
wydajności energetycznej, aby znacznie zwiększyć oszczędność energii; zwraca uwagę na 
konieczność promowania inteligentnych sieci i energii odnawialnej oraz zachęcania władz 
lokalnych i regionalnych do wykorzystywania TIK w ich planach w zakresie wydajności 
energetycznej; apeluje do Komisji o dokładne monitorowanie wdrażania dyrektyw 
dotyczących oznakowania energetycznego, eko-projektu, transportu, budynków 
i infrastruktury, tak aby zapewnić i wprowadzić w życie wspólne podejście ramowe na 
poziomie europejskim; 

14. popriera inicjatywę dotyczącą śladu środowiskowego produktów i wzywa Komisję, aby 
niezwłocznie zaproponowała ustanowienie realnego wspólnego systemu oceny 
i oznakowania;

15. wzywa Komisję do promowania inwestycji transgranicznych i opracowania przepisów 
ramowych w celu zachęcania do skutecznego inwestowania funduszy kapitału 
podwyższonego ryzyka na jednolitym rynku, ochrony inwestorów oraz zachęcania do 
inwestowania tych funduszy w zrównoważone projekty, aby osiągnąć ambitne cele 
strategii Europa 2020; zwraca się do Komisji o przeanalizowanie możliwości utworzenia 
europejskiego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka, który byłby w stanie 
inwestować na wczesnym etapie w „słuszność koncepcji” oraz rozwój przedsiębiorstw 
jeszcze przed inwestycją komercyjną; zwraca się do Komisji, aby w ramach swoich 
wniosków dokonywała rocznej oceny zapotrzebowania na inwestycje publiczne 
i prywatne oraz sposobu, w jaki jest ono lub ma być zaspokajane;

16. uznaje znaczenie zamówień publicznych, zwłaszcza zamówień przedkomercyjnych, oraz 
rolę, jaką odgrywają one w pobudzaniu innowacyjności na jednolitym rynku; zachęca 
państwa członkowskie do stosowania przedkomercyjnych zamówień publicznych, które 



mogą nadać nowym rynkom decydujący wstępny impuls do wykorzystywania 
innowacyjnych i ekologicznych technologii, czemu towarzyszyłaby poprawa jakości 
i skuteczności usług publicznych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
sprawniejszego przekazywania organom publicznym informacji o istniejących 
możliwościach dotyczących przedkomercyjnych zamówień publicznych; apeluje do 
Komisji o zbadanie sposobu, w jaki można usprawnić wspólne transgraniczne zamówienia 
publiczne; 

17. apeluje do państw członkowskich o zintensyfikowanie działań zmierzających do 
połączenia zasobów w dziedzinie innowacji poprzez tworzenie klastrów innowacji 
i podejmowanie kroków zachęcających MŚP do udziału w programach badawczych UE; 
podkreśla potrzebę rozpowszechniania i wykorzystywania na szczeblu transgranicznym 
wyników badań naukowych oraz innowacji;

B. Jednolity rynek cyfrowy

18. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję przegląd dyrektywy w sprawie 
podpisu elektronicznego w celu ustanowienia ram prawnych dla transgranicznego 
uznawania oraz interoperacyjności bezpiecznych systemów elektronicznego 
uwierzytelniania; podkreśla potrzebę wzajemnego uznawania w całej UE elektronicznych 
sposobów identyfikacji i uwierzytelniania oraz zwraca się do Komisji o zajęcie się w tym 
kontekście w szczególności problemami związanymi z dyskryminowaniem odbiorców
usług ze względu na ich przynależność państwową lub miejsce zamieszkania;

19. uważa, że w białej księdze w sprawie polityki transportowej należy skupić się na 
propozycjach dotyczących wzmocnienia rodzajów transportu zorganizowanych zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym intermodalności; podkreśla znaczenie 
zaproponowanego pakietu mobilności elektronicznej, którego celem jest wykorzystywanie 
nowych technologii w celu wsparcia wydajnego i zrównoważonego systemu transportu, 
zwłaszcza poprzez zintegrowaną sprzedaż biletów; wzywa państwa członkowskie do 
bezzwłocznego wdrożenia dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów 
transportowych;

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków służących 
zwiększeniu zaufania przedsiębiorców i obywateli do handlu elektronicznego, 
w szczególności poprzez zapewnienie w tym zakresie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów; podkreśla, że można by to osiągnąć po przeprowadzeniu dokładnej oceny 
dyrektywy dotyczącej praw konsumentów oraz dokładnej oceny wpływu wszystkich 
wariantów politycznych przedstawionych w zielonej księdze na europejskie prawo umów; 
zwraca uwagę, że uproszczenie transgranicznej rejestracji domen dla przedsiębiorstw 
internetowych, poprawa systemów płatności internetowych oraz ułatwienie 
transgranicznego odzyskiwania długów stanowiłyby równie użyteczne środki służące 
promowaniu handlu elektronicznego w UE;

21. podkreśla nadrzędną potrzebę dostosowania polityki UE w zakresie normalizacji 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do postępów rynkowych i politycznych 
z myślą o osiągnięciu celów polityki europejskiej wymagających interoperacyjności; 

22. podkreśla konieczność pokonania istniejących obecnie barier dla transgranicznego handlu 
elektronicznego w UE; podkreśla potrzebę prowadzenia aktywnej polityki umożliwiającej 



społeczeństwu i przedsiębiorstwom pełne korzystanie z tego dostępnego im narzędzia, za 
pomocą którego mogą uzyskać produkty i usługi wysokiej jakości po konkurencyjnych 
cenach; uważa, że działania takie są nieodzowne przy obecnym kryzysie gospodarczym 
oraz że pomogłyby one w dużym stopniu w zakończeniu procesu tworzenia jednolitego 
rynku jako środek zwalczania coraz większych nierówności, a także chroniący 
konsumentów wrażliwych, zamieszkałych w odległych rejonach czy cierpiących 
z powodu ograniczonej sprawności ruchowej oraz grupy o niskich dochodach i MŚP, dla 
których integracja ze światem handlu elektronicznego jest szczególnie istotna; 

23. podkreśla potencjał regionów UE, które mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu starań 
Komisji zmierzających do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wykorzystywania funduszy dostępnych dla regionów UE w celu 
zrekompensowania ich niewystarczającego rozwoju w dziedzinie handlu elektronicznego 
i usług elektronicznych, która mogłaby stać się bogatym źródłem przyszłego wzrostu 
gospodarczego tych regionów;

24. uważa, że MŚP powinny być uprawnione do rozległego korzystania z handlu 
elektronicznego w Europie; ubolewa nad tym, że Komisja nie przedłoży do 2012 r., tj. 
dwanaście lat po tym, jak Parlament wezwał we wrześniu 2000 r.1 do podjęcia tego typu 
inicjatywy, wniosku dotyczącego europejskiego systemu rozstrzygania sporów 
dotyczących elektronicznych transakcji cyfrowych;

25. apeluje do państw członkowskich o pełne wdrożenie trzeciej dyrektywy o usługach 
pocztowych (2008/6/WE); podkreśla potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do 
wysokiej jakości usług pocztowych, niedopuszczenia do dumpingu socjalnego oraz 
promowania powiązania i współdziałania systemów i usług pocztowych w celu ułatwienia 
skutecznej dystrybucji i śledzenia towarów zakupionych w Internecie, co zwiększy 
zaufanie konsumentów w odniesieniu do zakupów transgranicznych;

26. podkreśla potrzebę stworzenia jednolitego rynku internetowych towarów audiowizualnych 
poprzez promowanie otwartych norm w zakresie TIK oraz wspierania innowacyjności 
i twórczości poprzez skuteczne zarządzanie prawami autorskimi, w tym stworzenie 
ogólnoeuropejskiego systemu licencjonowania, w celu zagwarantowania obywatelom 
szerszego i bardziej sprawiedliwego dostępu do dóbr i usług kulturalnych oraz 
zapewnienia, że posiadacze praw będą otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie za swoją 
twórczość i przestrzegane będą prawa podstawowe użytkowników Internetu; podkreśla 
potrzebę dostosowania prawodawstwa dotyczącego praw własności intelektualnej 
związanych z działalnością prowadzoną w Internecie do obowiązującego prawodawstwa 
dotyczącego praw własności intelektualnej związanej z działalnością pozainternetową, 
w szczególności znaków towarowych, tak aby konsumenci i przedsiębiorcy mieli większe 
zaufanie do handlu elektronicznego;

27. zwraca uwagę na potrzebę aktywniejszego zwalczania piractwa internetowego w celu 
ochrony praw twórców przy jednoczesnym przestrzeganiu praw podstawowych 
konsumentów; zaznacza, że organy i obywateli należy odpowiednio informować 
o konsekwencjach podrabiania towarów i piractwa; z zadowoleniem przyjmuje ogłoszoną 
przez Komisję inicjatywę ukierunkowaną na zwalczanie piractwa w dziedzinie znaków 

                                               
1 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.U. C 146 z 17.5.2001, s. 101).



towarowych i produktów, a w szczególności wnioski ustawodawcze, które powinny 
zostać przedłożone w 2011 r. i mają na celu dostosowanie ram prawnych do nowych 
wyzwań związanych z Internetem oraz wzmocnienie uprawnień organów celnych w tej 
dziedzinie; odnotowuje, że w tym kontekście można też uzyskać synergię z przyszłym 
planem działania mającym na celu zwiększenie nadzoru nad rynkiem europejskim; 

28. podkreśla również, że ochronę i egzekwowanie praw własności intelektualnej należy 
umacniać w ramach szerszego podejścia, przy uwzględnieniu praw i potrzeb 
konsumentów i obywateli UE, ale bez uszczerbku dla innych wewnętrznych 
i zewnętrznych strategii politycznych UE takich jak promowanie idei społeczeństwa 
informacyjnego, wspieranie edukacji, służby zdrowia i rozwoju w krajach trzecich, 
a także różnorodności biologicznej i kulturowej w skali międzynarodowej;

C. Jednolity rynek sprzyjający prowadzeniu działalności gospodarczej

29. podkreśla potrzebę skutecznego wdrożenia i sfinalizowania pakietu instrumentów nadzoru 
finansowego w celu stworzenia zrównoważonego rynku wewnętrznego; wzywa Komisję 
do przeprowadzenia oceny w celu zapewnienia wdrożenia tego pakietu w całej UE oraz 
publikowania co roku tabeli korelacji; w związku z tym uważa, że krajowe i unijne organy 
nadzorcze powinny propagować wypracowywanie najlepszych wzorców;

30. apeluje do Komisji, aby poprawiła dostęp MŚP do rynków kapitałowych poprzez bardziej 
zrozumiałe informowanie o różnych możliwościach finansowania przez UE, np. 
o możliwościach, jakie stwarza program na rzecz konkurencyjności i innowacji, 
Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Fundusz Inwestycyjny, oraz poprzez 
uproszczenie, skrócenie i odbiurokratyzowanie procedur udostępniania funduszy; w tym 
celu zaleca znacznie bardziej całościowe podejście do przydziału funduszy, 
w szczególności z uwagi na wsparcie przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę;

31. jest przekonany, że pluralistyczna struktura europejskiego rynku bankowego najlepiej 
spełnia różne potrzeby finansowe MŚP oraz że różnorodność modeli prawnych i celów 
biznesowych wpływa na poprawę dostępu do finansów;

32. podkreśla gospodarcze znaczenie MŚP i mikroprzedsiębiorstw w gospodarce europejskiej; 
nalega w związku z tym na konieczność zapewnienia właściwego wdrożenia zasady 
„najpierw myśl na małą skalę”, promowanej w Akcie o jednolitym rynku, oraz popiera 
działania Komisji mające na celu usunięcie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych 
MŚP; sugeruje, że należy wspierać MŚP charakteryzujące się szczególnym potencjałem 
wzrostu, wysokimi płacami i dobrymi warunkami pracy, oraz wzywa do zróżnicowania 
w ramach aktu dla drobnej przedsiębiorczości, aby dostosować go do strategii Europa 
2020;

33. zwraca uwagę na istotną rolę lokalnego biznesu z punktu widzenia więzi społecznych, 
zatrudnienia i dynamiki na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 
zwłaszcza w dzielnicach miast znajdujących się w trudnej sytuacji lub na słabo 
zaludnionych terenach; wzywa do tego, by te obszary otrzymywały odpowiednie wsparcie 
w ramach unijnej polityki regionalnej;

34. podkreśla konieczność wzmocnienia możliwości MŚP, jeśli chodzi o sporządzanie 
projektów i pisanie wniosków, łącznie z pomocą techniczną i odpowiednimi programami 



edukacyjnymi;

35. wzywa do przyjęcia statutu europejskiej spółki prywatnej w celu ułatwienia zakładania 
i funkcjonowania w wymiarze transgranicznym małych i średnich przedsiębiorstw na 
jednolitym rynku;

36. uważa, że inwestorzy na rynku akcji będą chętniej finansować małe przedsiębiorstwa 
i mikroprzedsiębiorstwa na etapie ich zakładania, jeśli krajowe i ogólnoeuropejskie rynki 
akcji o dużym potencjale wzrostu, które obecnie nie funkcjonują w sposób właściwy, 
zaoferują skuteczniejsze drogi wyjścia;

37. apeluje do wszystkich państw członkowskich o pełne wdrożenie pakietu towarowego;

38. podkreśla znaczenie połączonych rejestrów przedsiębiorstw i wzywa Komisję do 
opracowania jasnych ram prawnych zapewniających kompletność i prawidłowość 
informacji zawartych w tego typu rejestrach przedsiębiorstw;

39. uznaje znaczenie wkładu we wzrost sektora detalicznego i w tworzenie w tym sektorze 
miejsc pracy; wzywa Komisję do włączenia do Aktu o jednolitym rynku wniosku 
dotyczącego europejskiego planu działania w sektorze detalicznym, który określa wiele 
wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się sprzedawcy detaliczni i dostawcy na jednolitym 
rynku; uważa, że ten plan działania powinien opierać się na wnioskach z prowadzonych 
w Parlamencie prac nad zagadnieniem „bardziej wydajnego i sprawiedliwego rynku 
detalicznego”;

40. podkreśla, jak ważne jest usunięcie niepotrzebnych przeszkód natury fiskalnej, 
administracyjnej i prawnej utrudniających prowadzenie działalności transgranicznej; 
uważa, że w celu zachęcenia do stosowania zrównoważonych wzorców produkcji 
i zużycia, ograniczenia kosztów adaptacyjnych, zwalczania oszustw w zakresie podatku 
VAT i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw z UE potrzebne są bardziej 
jednoznaczne przepisy dotyczące podatku VAT i spoczywających na przedsiębiorstwach 
obowiązków w zakresie sprawozdawczości;

41. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar opublikowania zielonej księgi 
w sprawie ładu korporacyjnego i rozpoczęcia konsultacji społecznych na temat 
informowania o społecznych i środowiskowych aspektach oraz o prawach człowieka 
w kontekście działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw; apeluje do Komisji 
o przedłożenie konkretnych wniosków dotyczących inwestycji prywatnych w celu 
stworzenia skutecznych zachęt na rzecz długoterminowych, zrównoważonych i etycznych 
inwestycji, poprawy koordynacji strategii fiskalnych przedsiębiorstw oraz zachęcenia do 
ponoszenia społecznej odpowiedzialności biznesu;

42. z zadowoleniem przyjmuje przegląd dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, który 
ma sprawić, że będzie ona lepiej odzwierciedlała cele związane ze zmianą klimatu, pod 
warunkiem że ciężar podatkowy nie spadnie niesłusznie na barki najsłabszych 
konsumentów;

43. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą dyrektywy 
wprowadzającej wspólną jednolitą podstawę opodatkowania osób prawnych oraz 
podkreśla, że mogłaby ona zmniejszyć skalę unikania zobowiązań podatkowych 
i uchylania się od opodatkowania, zwiększyć przejrzystość i porównywalność stawek 



podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszając tym samym utrudnienia 
w prowadzeniu działalności transgranicznej;

44. apeluje do Komisji o podniesienie skuteczności procedur zamówień publicznych i ich 
odbiurokratyzowanie w celu zachęcenia przedsiębiorstw z UE do udziału w procedurach 
transgranicznych zamówień publicznych; podkreśla, że potrzebne jest ich dalsze 
uproszczenie, zwłaszcza w odniesieniu do organów lokalnych i regionalnych oraz w celu 
zapenienia MŚP lepszego dostępu do zamówień publicznych; wzywa Komisję do 
przedstawienia danych dotyczących stopnia otwarcia rynku zamówień publicznych oraz 
do zapewnienia stosowania zasady wzajemności w stosunkach z innymi krajami 
uprzemysłowionymi oraz głównymi gospodarkami wschodzącymi; wzywa Komisję do 
zbadania nowych sposobów na poprawienie dostępu przedsiębiorstw europejskich do 
rynków zamówień publicznych poza UE, tak aby zapewnić równe szanse zarówno 
europejskim, jak i zagranicznym przedsiębiorstwom ubiegającym się o uzyskanie 
zamówień publicznych; 

45. w bardziej ogólnym ujęciu proponuje, aby przyszłe umowy handlowe negocjowane przez 
Unię zawierały rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, oparty na zasadach 
społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w ramach zaktualizowanych w 2010 r. 
wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;

46. wzywa Komisję do poprawy koordynacji między działaniami dotyczącymi MŚP na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz do określenia i promowania MŚP mających 
potencjał handlowy; uważa, że państwa członkowskie powinny w większym stopniu 
zachęcać MŚP do korzystania z istniejących inicjatyw i narzędzi, takich jak baza danych 
dostępu do rynków i narzędzie „Export Helpdesk”;

47. jest zdania, że Komisja powinna usprawnić swoje działania mające na celu ułatwienie 
bankowości transgranicznej poprzez usunięcie wszystkich istniejących przeszkód dla 
stosowania konkurujących systemów rozliczeniowych i systemów rozrachunku oraz 
poprzez stosowanie wspólnych przepisów handlowych;

48. uważa, że Komisja powinna finansować europejską wymianę umiejętności, dzięki czemu 
małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby skorzystać z umiejętności dostępnych 
w większych przedsiębiorstwach, a przez to promować synergię i opiekę;

49. wzywa Komisję do złożenia wniosków w sprawie zmiany dyrektyw o rachunkowości 
w celu uniknięcia kosztownej i nieskutecznej nadmiernej regulacji, w szczególności 
w przypadku MŚP, co pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie ich konkurencyjności 
i potencjału wzrostu;

D. Jednolity rynek usług

50. podkreśla potrzebę pełnego i właściwego wdrożenia dyrektywy o usługach, w tym 
utworzenia w pełni operacyjnych punktów kompleksowej obsługi umożliwiających 
realizację procedur i dopełnianie formalności w trybie online, co może znacznie obniżyć 
administracyjne koszty przedsiębiorstw i ożywić jednolity rynek usług; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do współpracy oraz do podjęcia dalszych działań zmierzających 
do rozwoju jednolitego rynku usług na podstawie procesu wzajemnej oceny; wzywa 
Komisję do położenia szczególnego nacisku na rozwój jednolitego rynku usług 



internetowych;

51. wzywa Komisję, aby podejmowała działania sprzyjające rozwojowi sektora usług dla 
przedsiębiorstw oraz by podjęła wszelkie niezbędne środki regulacyjne w celu ochrony 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze 
strony większych przedsiębiorstw działających w łańcuchu dostaw; wzywa Komisję, by 
po konsultacjach z zainteresowanymi stronami zdefiniowała pojęcie „jawnie nieuczciwe 
praktyki handlowe” w łańcuchu dostaw i zaproponowała dalsze działania zapobiegające 
nieuczciwym praktykom handlowym w odniesieniu do konkurencji i swobody zawierania 
umów; przypomina o swojej rezolucji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie nieuczciwych 
przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych1 i nalega, by Komisja 
ponownie przedłożyła wniosek mający na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk takich 
jak wprowadzające w błąd katalogi przedsiębiorstw;

52. uważa, że każdy wniosek ustawodawczy dotyczący koncesji na usługi powinien 
obejmować przepisy prawne, które zagwarantowałyby przejrzystość, skuteczną ochronę 
sądową zarówno podmiotów gospodarczych, jak i instytucji zamawiających w całej UE;
zwraca się do Komisji, aby przed zaproponowaniem wszelkich przepisów prawnych 
przedkładała dowody potwierdzające, że ogólne zasady określone w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakaz dyskryminacji, zasada równego traktowania 
i zasada przejrzystości) nie są w praktyce stosowane w wystarczającym stopniu 
w odniesieniu do koncesji na usługi;

53. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru przedstawienia przez Komisję reformy 
ustawodawczej przepisów normalizacyjnych, obejmującej również usługi; podkreśla, że 
standaryzacja usług powinna prowadzić do zakończenia procesu tworzenia jednolitego 
rynku w obszarach, w których okazało się to opłacalne, a w jej ramach przede wszystkim 
należy w pełni uwzględnić potrzeby MŚP; uznaje rolę, jaką w funkcjonowaniu 
europejskiego rynku wewnętrznego odgrywają normy dla produktów, oraz uważa normy 
za kluczowe narzędzie promowania trwałych i wysokiej jakości towarów i usług 
oferowanych konsumentom i przedsiębiorstwom; wzywa do podjęcia środków na rzecz
przejrzystości, obniżenia kosztów i większego zaangażowania zainteresowanych stron;

54. podkreśla ważność „inteligentnej specjalizacji” regionów w celu wzmocnienia 
konkurencyjności regionalnej; uważa, że jednolity rynek UE jako całość może się 
rozwijać tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów i wszystkich regionów –
w tym MŚP z wszystkich sektorów, w tym z sektora publicznego, podmiotów gospodarki 
społecznej i samych obywateli; jest również zdania, że zaangażowanie powinno dotyczyć 
nie tylko kilku obszarów bardzo zaawansowanych technologicznie, lecz wszystkich 
regionów Europy i każdego państwa członkowskiego, które będą się mogły skupić na 
swoich mocnych stronach („inteligentna specjalizacja”) w skali europejskiej;

55. podkreśla znaczenie zewnętrznego wymiaru rynku wewnętrznego, a w szczególności 
współpracy z głównymi partnerami handlowymi w zakresie regulacji, zarówno na 
szczeblu dwustronnym, jak i wielostronnym, w celu promowania zgodności przepisów, 
równoważności systemów krajów trzecich i szerszego przyjęcia norm 
międzynarodowych; zachęca Komisję do zbadania obowiązujących obecnie umów ze 
stronami trzecimi, w których elementy rynku wewnętrznego rozszerzono poza jego 

                                               
1 Dz.U. C 45E z 23.2.2010, s. 17.



granice, i objęcia tą analizą kwestii skuteczności zagwarantowania pewności prawa jego 
potencjalnym beneficjentom;

III. Najważniejsze priorytety

Stworzenie patentu UE oraz jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów 
patentowych 

56. podkreśla, że stworzenie patentu UE oraz jednolitego systemu sądowego rozstrzygania 
sporów patentowych, jak również usprawnienie systemu zarządzania prawami autorskimi 
są niezbędne w kontekście wspierania innowacyjności i kreatywności na jednolitym rynku 
(Akt o jednolitym rynku – propozycja 1 i 2);

Finansowanie innowacji

57. wzywa Komisję i państwa członkowskie do należytego uwzględnienia znaczenia 
innowacji dla wysokiego i bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz 
tworzenia miejsc pracy poprzez zapewnienie jej odpowiedniego finansowania, 
w szczególności poprzez stworzenie unijnych obligacji na rzecz projektów, zwłaszcza 
w dziedzinie energii, transportu i telekomunikacji, wspieranie ekologicznej transformacji 
naszej gospodarki oraz ramy prawne zachęcające fundusze kapitału podwyższonego 
ryzyka do skutecznego inwestowania w UE; podkreśla, że należy opracować środki 
zachęcające do długoterminowych inwestycji w sektory sprzyjające innowacyjności 
i tworzeniu miejsc pracy (Akt o jednolitym rynku – propozycja 15 i 16);

Pobudzenie handlu elektronicznego

58. nalega, by Komisja poczyniła wszelkie kroki niezbędne do zwiększenia zaufania 
przedsiębiorców i konsumentów do handlu elektronicznego oraz do pobudzenia jego 
rozwoju na jednolitym rynku; podkreśla, że zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego 
celu ma plan działania UE skierowany przeciw podrabianiu i piractwu oraz dyrektywa 
ramowa w sprawie zarządzania prawami autorskimi (Akt o jednolitym rynku – propozycja 
2, 3 i 5);

Poprawa udziału MŚP we wspólnym rynku

59. zwraca uwagę, że potrzebne są dalsze działania na rzecz stworzenia na jednolitym rynku 
lepszych warunków dla MŚP; uważa, że takie działania powinny obejmować poprawę 
dostepu MŚP do rynków kapitałowych, usunięcie administracyjnych i fiskalnych 
przeszkód dla ich działalności transgranicznej poprzez przyjęcie bardziej przejrzystych 
ram podatku VAT i wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz 
przegląd przepisów ramowych dotyczących zamówień publicznych, tak aby procedury 
były bardziej elastyczne i mniej zbiurokratyzowane (Akt o jednolitym rynku – propozycja 
12, 17, 19 i 20);

Racjonalizacja procedur zamówień publicznych

60. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie przeglądu prawodawstwa dotyczącego 
zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście wspierania 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na jednolitym rynku oraz w kontekście pobudzenia transgranicznych 



zamówień publicznych; podkreśla potrzebę stworzenia bardziej przejrzystych przepisów 
ramowych, które zagwarantują pewność prawa zarówno podmiotom gospodarczym, jak 
i instytucjom zamawiającym; zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do 
stosowania przedkomercyjnych zamówień publicznych w celu stymulowania rynku 
w zakresie innowacyjnych i ekologicznych technologii; nalega na zapewnienie stosowania 
zasady wzajemności w stosunkach z krajami uprzemysłowionymi oraz głównymi 
gospodarkami wschodzącymi w dziedzinie zamówień publicznych (Akt o jednolitym 
rynku – propozycja 17 i 24);

61. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.



UZASADNIENIE

W celu wznowienia jednolitego rynku Komisja przyjęła w październiku 2010 r. komunikat 
zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”. W pierwszej części tego komunikatu 
Komisja zaproponowała szereg działań mających zapewnić większy, trwały i sprawiedliwy 
wzrost przedsiębiorstw.

Europa jest obecnie największą gospodarką świata. Jednolity rynek ma zasadnicze znaczenie 
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów. Może on jednak przyczynić się do 
jeszcze większego wzrostu gospodarczego i powstania jeszcze większej liczby miejsc pracy, 
a jego pełny potencjał nie został jeszcze osiągnięty. Szczególną uwagę należy poświęcić 
MŚP, które mają największy potencjał w zakresie dalszego rozwoju i zwiększenia 
zatrudnienia. Bardzo ważne jest zatem, aby wspierać trwały wzrost gospodarczy.

Sam jednolity rynek oraz działające na nim przedsiębiorstwa mają zasadnicze znaczenie dla 
przyszłego wzrostu gospodarki UE. W niniejszym projekcie sprawozdania określono środki 
priorytetowe, które należy podjąć, aby zbudować silny jednolity rynek, który będzie lepiej 
odpowiadał potrzebom przedsiębiorstw UE i który spowodowałby osiągnięcie wyższych niż 
dotychczas wskaźników wzrostu. Sprawozdawca przedstawił swoje priorytety w czterech 
grupach, a mają one na celu przekształcenie jednolitego rynku w innowacyjne środowisko 
przyjazne dla przedsiębiorstw, opierające się na gospodarce cyfrowej i zapewniające 
swobodny przepływ usług.

W działającym sprawnie jednolitym rynku usług tkwi istotny potencjał sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu, a przez to odbudowie naszej gospodarki. Jedynie trwały wzrost może 
zagwarantować tworzenie trwałych miejsc pracy. Należy podejmować dalsze działania na 
rzecz właściwego wdrożenia dyrektywy o usługach (ze szczególnym uwzględnieniem usług 
internetowych) oraz dyrektywy w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Należy ponadto rozważyć kwestię wprowadzenia, w stosownych przypadkach, w całej UE 
legitymacji zawodowych, gdyż mogą one przyczynić się do poprawy sytuacji w zakresie 
swobodnego przemieszczania się obywateli UE oraz do uproszczenia procedur zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach w UE.

Do innych ważnych działań, które należałoby podjąć w tym obszarze, należy opracowanie 
odpowiednich przepisów prawnych dotyczących koncesji na usługi oraz dopilnowanie, aby 
reforma przepisów normalizacyjnych obejmowała również usługi.

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności i wspierania wzrostu gospodarczego Unia 
Europejska potrzebuje jednolitego rynku cyfrowego. Jest on również niezbędny do tego, aby 
UE dogoniła inne kraje na świecie, które poczyniły większe postępy niż Europa na drodze do 
gospodarki cyfrowej. 

Handel elektroniczny może przyczynić się w istotny sposób do wzrostu transgranicznej 
wymiany handlowej. Komisja powinna dodatkowo sprecyzować przepisy prawne dotyczące 
handlu elektronicznego i usunąć różnice w przepisach krajowych, które utrudniają handel 
elektroniczny. Należy koniecznie wspierać handel elektroniczny i zwiększyć zaufanie do 
niego nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, którzy czasami niechętnie korzystają 



z tej formy handlu. Ważne jest zatem, aby w miarę możliwości ujednolicić prawo umów 
i ułatwić transgraniczne odzyskiwanie długów. 

Należy dalej rozwijać elektroniczne usługi administracyjne, ponieważ przedsiębiorstwa 
mogłyby zmniejszyć koszty operacyjne poprzez korzystanie z procedur w trybie online, kiedy 
muszą skontaktować się z organami publicznymi, a koszty te przyczyniają się w istotny 
sposób do ich konkurencyjności. W związku z tym ogromne znaczenie ma propozycja 
polegająca na zagwarantowaniu wzajemnego uznawania elektronicznych sposobów 
identyfikacji i uwierzytelniania oraz przegląd dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych.

Jednolity rynek powinien przynosić korzyści wszystkim przedsiębiorstwom, jednak 
szczególny nacisk należy położyć na MŚP, ponieważ pełne korzystanie z możliwości, jakie 
daje jednolity rynek, jest jeszcze bardziej utrudnione w przypadku tej kategorii 
przedsiębiorstw. MŚP napędzają wzrost gospodarczy UE i zapewniają znaczną część miejsc 
racy. Napotykają one jednak poważne problemy z rozszerzaniem swojej działalności 
i wprowadzaniem innowacji, co jest spowodowane trudnościami w finansowaniu takich 
przedsięwzięć. Na dynamikę MŚP wpływają negatywnie również obciążenia administracyjne, 
które trzeba zmniejszyć. Należy zająć się kwestią trudności, jakie MŚP napotykają 
w finansowaniu własnej działalności na rynkach kapitałowych. Komisja słusznie zwraca 
uwagę na ten fakt. 

UE powinna także podjąć ważne kroki na rzecz poprawy widoczności MŚP w oczach 
inwestorów. MŚP potrzebują również lepszego dostępu do informacji. Należy usprawnić też 
komunikację z nimi. MŚP powinny mieć świadomość tego, jakie możliwości stwarza 
jednolity rynek oraz jakie instrumenty finansowe zostały dla nich stworzone, w szczególności 
przez samą UE. Ponadto należy ułatwiać MŚP wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 
i wskazane byłoby zwiększenie ich zdolności do udziału w programach badawczych. 

Innowacje należy wspierać nie tylko w przypadku MŚP, lecz wszystkich przedsiębiorstw. 
W związku z tym propozycja Komisji polegająca na stworzeniu obligacji na rzecz projektów, 
wydawanych przez sektor prywatny, ma kluczowe znaczenie, gdyż umożliwi im gromadzenie 
funduszy. Komisja powinna dopilnować, aby procedury ustanowione w odniesieniu do 
korzystania z tych nowych instrumentów finansowych były również dostosowane do MŚP. 

Ponadto, aby zwiększyć potencjał innowacyjności europejskich przedsiębiorstw, UE 
potrzebuje skutecznych uregulowań dotyczących kapitału podwyższonego ryzyka 
stanowiącego jedno z głównych źródeł finansowania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw, 
które wytworzą dużą wartość dodaną. Jest zatem niezmiernie istotne, aby stworzyć 
uregulowania umożliwiające funduszom kapitału podwyższonego ryzyka inwestowanie 
w dowolnym państwie członkowskim. UE nie będzie mogła skupić się na innowacyjnych 
sektorach, jeżeli nie zostaną podjęte dalsze kroki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 
jednolitego rynku w przypadku kapitału podwyższonego ryzyka.

W sprawozdaniu zajęto się również kwestią zamówień publicznych, która ma wielkie 
znaczenie zarówno dla przedsiębiorstw w UE, jak i organów publicznych. Zamówienia 
publiczne stanowią rocznie 17% PKB Unii Europejskiej w dziedzinie dostaw, prac i usług.
W obecnej trudnej sytuacji finansowej niezmiernie istotne jest, aby zagwarantować możliwie 
najbardziej oszczędne wykorzystanie tych pieniędzy.



Państwa członkowskie UE powinny skupić się na promowaniu zamówień publicznych na 
towary i usługi innowacyjne i ekologiczne. Zamówienia transgraniczne stanowiły zaledwie 
1,5% wszystkich umów publicznych udzielonych w 2009 r. Pomimo wszystkich ważnych 
osiągnięć w zakresie jednolitego rynku nadal pozostaje do wykorzystania potencjał w zakresie 
poprawy elektronicznych zamówień publicznych i wykorzystywania Internetu w celu 
zwiększenia skuteczności zakupów transgranicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zamówienia przedkomercyjne i wspólne zamówienia.

Udział MŚP w rynku zamówień publicznych powyżej progu jest o 18 punktów procentowych 
niższy niż ich ogólny udział w gospodarce. Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 
pozostają daleko w tyle za ich faktyczną rolą w realnej gospodarce. Lepszy dostęp do 
informacji oraz uporanie się z ograniczonymi możliwościami technicznymi i finansowymi 
mogłyby znacząco poprawić skuteczność wymiany informacji między organizatorami 
zamówień a potencjalnymi dostawcami. 

Ogromne znaczenie mają również środki fiskalne. Koordynacja strategii fiskalnych oraz 
wprowadzenie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych uczyniłyby 
z jednolitego rynku środowisko bardziej przyjazne dla przedsiębiorstw. Do jego zalet 
należałoby zapewnienie większej przejrzystości przedsiębiorstw w UE i ułatwienie 
porównywania różnych stawek podatku dochodowego od osób prawnych stosowanych przez 
państwa członkowskie.

Z drugiej strony, nie jest to jedyna przeszkoda utrudniająca przedsiębiorstwom prowadzenie 
działalności transgranicznej. Sprawozdawca popiera opracowanie nowej strategii dotyczącej 
podatku VAT, która sprecyzuje przepisy i dostosuje je do nowych realiów gospodarki państw 
europejskich, co będzie korzystne dla konkurencyjności przedsiębiorstw z UE. Szczególną 
uwagę należy również poświęcić przepisom dotyczącym obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości, ponieważ stanowią one często istotne obciążenie przedsiębiorstw 
i przeszkodę utrudniającą prowadzenie działalności transgranicznej.
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OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu
(2010/2277 (INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Josefa Andrés Barea

WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że zewnętrzny wymiar strategii europejskiej, obejmujący również handel 
międzynarodowy, nabiera coraz większego znaczenia dzięki integracji rynków, a zatem 
odpowiednia strategia zewnętrzna może w dużym stopniu przyczynić się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wzmocnienia jednolitego rynku 
dla przedsiębiorstw, zgodnie z celami strategii Europa 2020;

2. podkreśla potrzebę spójności pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną polityką UE a jej 
ogólnymi celami; utrzymuje, że cele polityki wewnętrznej muszą być podstawą celów 
polityki handlu zewnętrznego; nalega, aby taka spójność była przestrzegana w kontekście 
wielostronnych i dwustronnych umów handlowych poprzez oceny wpływu ex ante na 
zrównoważony rozwój i okresowe oceny ex post, włączanie do umów klauzul 
dotyczących praw człowieka, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej i ich 
egzekwowania przy zastosowaniu proporcjonalnych środków w przypadku naruszenia 
tych przepisów; podkreśla, że międzynarodowe umowy handlowe powinny także służyć 
harmonizacji przepisów i norm zwłaszcza dla MŚP;

3. jest zdania, że wzmacnianie europejskiego rynku wewnętrznego wymaga kroku naprzód 
w kierunku narzucenia minimalnych norm oraz ścisłej współpracy w zakresie 
opodatkowania przedsiębiorstw mających siedzibę w UE oraz ich działalności w krajach 
będących partnerami handlowym;

4. ponownie przypomina, że przestrzeganie wysokich europejskich i międzynarodowych 
standardów jest niezbędne w celu osiągnięcia postępu społecznego, ochrony 
konsumentów i trwałego wzrostu gospodarczego oraz że w celu zapewnienia równych 
warunków, dzięki którym przedsiębiorstwa UE będą mogły stać się konkurencyjne na 
rynku międzynarodowym, partnerzy handlowi UE powinni przestrzegać przepisów 



i egzekwować je, ponieważ nieprzestrzeganie jest naruszeniem zobowiązań 
międzynarodowych, które znacząco utrudnia rozwój jednolitego rynku;

5. jest zaniepokojony ewentualnym wpływem umów handlowych podpisanych w ramach 
sposobu 4 Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) na europejskie rynki 
pracy; w związku z tym wzywa Komisję, aby przed zawarciem jakiejkolwiek umowy 
handlowej inicjowała ocenę wpływu z udziałem partnerów społecznych na szczeblu 
unijnym i krajowym;

6. podkreśla potrzebę przekształcenia polityki handlowej UE w autentyczną siłę napędową 
zrównoważonego rozwoju i tworzenia większej liczby coraz lepszych miejsc pracy; 
zwraca się do Komisji o rozwijanie polityki handlowej zgodnie z solidną polityką 
przemysłową sprzyjającą zatrudnieniu;

7. podkreśla potrzebę zwalczania naruszania prawa własności intelektualnej za pomocą 
wszystkich dostępnych środków prawnych, tak aby promować innowacje 
i konkurencyjność Unii Europejskiej, jako że międzynarodowa ochrona praw własności 
intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, jest 
kluczowa nie tylko w celu promowania innowacji, ale również dla ochrony miejsc pracy 
obywateli UE w wielu kluczowych sektorach działalności UE, które są zagrożone 
naruszaniem praw własności intelektualnej i podrabianiem; apeluje o innowacyjne 
podejścia do ochrony praw autorskich w erze cyfrowej, które będą w pełni przestrzegać 
praw podstawowych, prywatności i neutralności internetu;

8. podkreśla również, że ochronę i egzekwowanie praw własności intelektualnej należy 
umacniać w ramach szerszego podejścia, przy uwzględnieniu praw i potrzeb 
konsumentów i obywateli UE, ale bez uszczerbku dla innych wewnętrznych 
i zewnętrznych strategii politycznych UE takich jak promowanie społeczeństwa 
informacyjnego, wspieranie edukacji, służby zdrowia rozwoju w krajach trzecich, a także 
różnorodności biologicznej i kulturowej w skali międzynarodowej;

9. wzywa Komisję do przyjęcia, we współpracy z odnośnymi zainteresowanymi stronami, 
spójnej i zrównoważonej strategii w celu pobudzania innowacji, jak również wspierania 
innowacyjnych przedsięwzięć jako najlepszego sposobu wynagradzania kreatywności, 
a także ochrony podstawowych praw, takich jak prawo do prywatności i ochrona danych 
osobowych;

10. uważa, że istotne jest zapewnienie symetrii i przejrzystości, w szczególności dla MŚP, 
w procedurach zamówień publicznych z krajami uprzemysłowionymi i głównymi 
wschodzącymi gospodarkami, z pełnym poszanowaniem z a s a d y  specjalnego 
i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się i wielofunkcyjności polityki 
zamówień publicznych, jak również bezpieczeństwa i przewidywalności w kwestiach 
związanych z inwestycjami; podkreśla pewne zalety związane z intensywnym procesem 
integracji rynków światowych, ale jest również świadomy faktu, że w niektórych 
przypadkach przedsiębiorstwa międzynarodowe dopuściły się naruszeń praw człowieka 
i praw pracowniczych, powodując jednocześnie szkody dla środowiska; zwraca uwagę na 
zobowiązania przedsiębiorstw i wzywa do włączania k l auzu l i  o społecznej 
odpowiedzialności biznesu do umów handlowych;

11. uważa również, że przyszła polityka inwestycyjna UE musi propagować zrównoważone 



inwestycje, które szanują prawo rządów do wprowadzania regulacji z korzyścią dla 
interesu publicznego i zachęcają do tego, aby przedsiębiorstwa będące przedmiotem tych 
inwestycji dbały o dobre warunki pracy;

12. wzywa Komisję do poprawy koordynacji między działaniami w zakresie MŚP na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym oraz do identyfikacji i promowania MŚP mających 
potencjał handlowy; uważa, że państwa członkowskie powinny w większym stopniu 
zachęcać MŚP do wykorzystywania istniejących inicjatyw i narzędzi, takich jak baza 
danych dostępu do rynków i narzędzie „Export Helpdesk”;

13. apeluje do Komisji o to, aby w odniesieniu do transportu osób i towarów wprowadzanych 
do obrotu na rynku wewnętrznym oraz w krajach sąsiadujących wyraźnie położyła nacisk 
na sieci transportu kolejowego;

14. zauważa, że wielonarodowe przedsiębiorstwa i ich jednostki zależne są kluczowymi 
uczestnikami globalizacji gospodarczej i handlu międzynarodowego i że inicjatywa ONZ 
„Global Compact”, propagująca dziesięć zasad, nakłania wielonarodowe przedsiębiorstwa 
do przyjęcia, poparcia i stosowania w obszarze ich działalności zbioru fundamentalnych 
zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska 
i przeciwdziałania korupcji; zauważa również, że nieprzestrzeganie przepisów 
obowiązujących w kraju trzecim, w którym prowadzi działalność unijne przedsiębiorstwo 
dowolnej wielkości, stanowi naruszenie przepisów lub przestępstwo, które szkodzi 
pracownikom w danym kraju trzecim, oraz że jeżeli takie nieprzestrzeganie utrzymuje się 
i nie jest karane, może ono prowadzić do rozpowszechnienia się mniej restrykcyjnych 
standardów pracy, norm środowiskowych i podatkowych, oddziałując tym samym 
negatywnie nawet na pracowników w UE; jest głęboko przekonany, że dyrektywa 
o delegowaniu pracowników nie może wprowadzać dwóch kategorii praw obywatelskich 
w ramach jednego przedsiębiorstwa lub lokalizacji;

15. w bardziej ogólnym ujęciu proponuje, aby przyszłe umowy handlowe negocjowane przez 
Unię zawierały rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, oparty na zasadach 
społecznej odpowiedzialności biznesu określonych w ramach zaktualizowanych w 2010 r. 
wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
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16.2.2011

OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu
(2010/2277 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Diogo Feio

WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że dobrze funkcjonujący i zintegrowany jednolity rynek, który ma na 
celu sprzyjanie swobodnemu przepływowi usług, w tym rozwiązaniom w zakresie 
nauczania za pośrednictwem nośników elektronicznych oraz handlu elektronicznego, ma 
kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i konsumentów, a 
w konsekwencji dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE oraz tworzenia miejsc 
pracy w zglobalizowanym świecie, a także ma kluczowe znaczenie dla obywateli w UE, 
gdyż przyczynia się do ułatwiania dostępu do podstawowych produktów i usług,

B. mając na uwadze, że zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wykorzystanie 
elektronicznej administracji i poszanowanie strategii UE na rzecz lepszych uregulowań 
prawnych są niezbędne do tego, by przedsiębiorstwa – zwłaszcza MŚP, które są głównym 
motorem wzrostu gospodarczego UE – mogły w pełni korzystać z jednolitego rynku, 
przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy i przeznaczać środki na badania, 
rozwój i innowacje, przy pełnej zgodności z prawem i normami społecznymi 
i środowiskowymi oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
i przy wspieraniu odpowiedniego podziału bogactwa,

C. mając na uwadze, że cele strategii „Europa 2020” i program „Small Business Act” 
powinny być w pełni włączone do wszystkich strategii politycznych w dziedzinie rynku 
wewnętrznego i stanowić ich podstawę,

D. mając na uwadze, iż polityka konkurencji jest kluczowym narzędziem mogącym sprawić, 
że UE będzie liczyć się jako dynamiczny, skuteczny i innowacyjny rynek wewnętrzny 
oraz będzie konkurencyjna w skali światowej,



1. wzywa Komisję do powrotu do istoty sprawozdania Maria Montiego, polegającej na 
sprzyjaniu liberalizacji i konkurencji oraz zwiększaniu konwergencji fiskalnej 
i społecznej;

2. podkreśla komplementarny charakter poszczególnych środków zawartych 
w sprawozdaniu Montiego, którego spójność nie znalazła pełnego odzwierciedlenia 
w Akcie o jednolitym rynku;

3. podkreśla, że przyjęcie tych środków jest podstawą pokonywania obecnych przeszkód 
istniejących na poziomie krajowym i europejskim;

4. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ustanowienia Aktu o jednolitym rynku, 
wprowadzenia równowagi między celami gospodarczymi, społecznymi oraz w zakresie 
zarządzania, a w szczególności dostosowanie programu „Small Business Act” do strategii 
„Europa 2020”;

5. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby MŚP, które są najbardziej 
znaczącymi pracodawcami w Unii Europejskiej, przy pełnej zgodności z prawem 
i normami społecznymi i środowiskowymi oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów poprzez: 

a) ułatwianie MŚP dostępu do rynków kapitałowych w celu umożliwienia inwestycji 
w badania, rozwój i innowacje oraz pobudzenia europejskiego wywozu,

b) uproszczenie sprawozdawczości finansowej MŚP w zakresie księgowości 
i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, oraz

c) szczególne uwzględnienie uzależnienia MŚP od dużych przedsiębiorstw, dla których 
są podwykonawcami, i przeanalizowanie zasadności podjęcia jakichkolwiek 
szczególnych działań, aby odzwierciedlić konsekwencje tego uzależnienia;

6. podkreśla znaczenie lepszego zarządzania gospodarką w Unii Europejskiej w celu 
stworzenia takich warunków ekonomicznych dla przedsiębiorstw, które pozwolą im na 
wykorzystanie sposobności, jakie stwarza jednolity rynek umożliwiający im rozwój 
i zwiększanie konkurencyjności, oraz apeluje, by powiązanie to zostało bardziej wyraźnie 
ukazane w Akcie o jednolitym rynku;

7. podkreśla potrzebę skutecznego wdrożenia i sfinalizowania pakietu instrumentów nadzoru 
finansowego w celu stworzenia zrównoważonego rynku wewnętrznego; wzywa Komisję 
do przeprowadzenia oceny w celu zapewnienia wdrożenia tego pakietu w całej UE oraz 
publikowania co roku tabeli korelacji; w związku z tym uważa, że krajowe i unijne organy 
nadzorcze powinny propagować wypracowywanie najlepszych wzorców;

8. wzywa Komisję, by w swoim programie uwzględniła kluczowe inicjatywy w zakresie 
usług finansowych (jak np. jednolity obszar płatności w euro (SEPA) i zwiększona 
pewność prawna holdingów papierów wartościowych), które są dla jednolitego rynku 
bardzo ważne;

9. podkreśla, że unijna polityka konkurencji, oparta na zasadach otwartego rynku i równych 
warunkach we wszystkich sektorach, jest kamieniem węgielnym sprawnie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz warunkiem dla tworzenia trwałych i opartych 



na wiedzy miejsc pracy;

10. ubolewa nad brakiem konkretnych działań dotyczących skutecznego stosowania zasad 
konkurencji, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli łączenia przedsiębiorstw, oraz wzywa 
Komisję do:

a) włączenia polityki konkurencji i jej instrumentów do strategii jednolitego rynku, przy 
uwzględnieniu szczególnych cech MŚP,

b) usprawnienia oceny sektorów, w których zaobserwowano brak konkurencji, takich jak 
sektor energetyki,

c) oceny wpływu pomocy państwa i innych środków strukturalnych na konkurencję 
w kontekście kryzysu finansowego, oraz 

d) dalszej oceny – i uproszczenia lub przeglądu w razie potrzeby – uregulowań 
dotyczących pomocy państwa jako rekompensaty za usługi świadczone w interesie 
ogólnym;

11. zachęca Komisję i państwa członkowskie do działania na rzecz statutu europejskiej spółki 
prywatnej;

12. podkreśla znaczenie usunięcia barier fiskalnych stojących na przeszkodzie działalności 
transgranicznej bez uszczerbku dla zapisanych w traktacie lizbońskim postanowień 
dotyczących suwerenności państw członkowskich w dziedzinie podatków; podkreśla 
potrzebę prowadzenia przez państwa członkowskie lepszej koordynacji krajowych polityk 
fiskalnych w celu dalszego zmniejszania przeszkód i barier podatkowych na rynku 
wewnętrznym, unikania podwójnego opodatkowania i zwalczania konkurencji 
podatkowej; wzywa do wprowadzenia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób 
prawnych i dokonania przeglądu wniosku w sprawie uproszczonego systemu 
opodatkowania MŚP prowadzących działalność na jednolitym rynku, zgodnie z zasadą 
pomocniczości;

13. z zadowoleniem przyjmuje nową strategię dotyczącą podatku VAT, która uznaje za 
priorytet zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT oraz ma na celu pobudzanie 
wzrostu i zmniejszanie obciążenia administracyjnego ciążącego na przedsiębiorstwach, 
zgodnie z apelem Parlamentu Europejskiego;

14. z zadowoleniem przyjmuje przegląd dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, który 
sprawi, że będzie lepiej odzwierciedlała cele związane ze zmianą klimatu, pod warunkiem 
że ciężar podatkowy nie spadnie na barki najsłabszych konsumentów;

15. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do obligacji projektowych („project bonds”) 
i wzywa do wykorzystania środków z budżetu UE do zwiększenia kredytów udzielanych 
przez EBI w partnerstwie z sektorem bankowym i prywatnym oraz do stworzenia systemu 
obligacji projektowych („project bonds”) przeznaczanych na finansowanie projektów 
europejskich mających na celu szybsze, trwałe przywrócenie wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, w tym również projektów dotyczących infrastruktury niezbędnej do 
świadczenia usług publicznych w sektorze transportu, energii i telekomunikacji;



16. zwraca uwagę, że wydanie opinii na temat priorytetów politycznych nie przesądza 
o stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie szczególnych środków, które to 
stanowisko będzie się opierało między innymi na ocenie skutków każdego wniosku, 
zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa oraz przy pełnej zgodności z prawem 
i normami społecznymi i środowiskowymi, a także przy zapewnieniu wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów;

17. wzywa Komisję do poświęcenia większej uwagi skutkom rosnących rozbieżności 
gospodarczych między państwami członkowskimi UE dla wewnętrznej spójności 
jednolitego rynku.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu
(2010/2277 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Raffaele Baldassarre

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. przypomina, że jednolity rynek oparty na wolnej i uczciwej konkurencji jest głównym 
celem reformy gospodarczej UE i stanowi dla Europy główną przewagę konkurencyjną 
w globalnej gospodarce;

2. jest przekonany, że można i należy ponownie wprowadzić jednolity rynek oraz dokonać 
dzieła jego utworzenia, aby zrealizować cele strategii „Europa 2020” i zapewnić większe 
możliwości wzrostu przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom gospodarki społecznej 
(spółdzielniom, stowarzyszeniom, towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych i fundacjom), 
a także większą liczbę lepszych miejsc pracy, jak również właściwą ochronę praw 
pracowników oraz konsumentów w UE; podkreśla w związku z tym, że wszystkie 
propozycje zawarte w Akcie o jednolitym rynku wymagają odpowiedniej oceny ich 
skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych; uważa, że aby uzyskać 
wszelkie korzyści z realizacji jednolitego rynku, należy w pełni wprowadzić i wspierać 
swobodny przepływ pracowników, kapitału i usług zarówno w UE, jak i na szczeblu 
państw członkowskich;

3. podkreśla, że zatrudnienie uzależnione jest zwłaszcza od skutecznej ochrony praw 
własności intelektualnej; dlatego z zadowoleniem przyjmuje zapowiadane przez Komisję 
wnioski legislacyjne, których celem jest stawienie czoła nowym wyzwaniom 
wynikającym z piractwa w internecie oraz poprawa działalności służb celnych w tym 
zakresie;

4. podkreśla, że w imię równowagi propozycji należy przyjąć podejście sektorowe do 
proponowanych dziedzin: energii, transportu, innowacji technologicznych, 



zagwarantowanie pewności prawnej przedsiębiorstwom i pracownikom itd. oraz 
organizować konsultacje w ramach każdego z tych sektorów;

5. uważa, że proces tworzenia jednolitego rynku energii nie powinien skupiać się nie tylko 
na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw, ale również na utrzymywaniu cen energii 
na poziomie przystępnym dla konsumentów i przedsiębiorstw;

6. jest zdania, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią podstawę gospodarki 
europejskiej oraz są głównym czynnikiem stymulującym tworzenie trwałych i dobrej 
jakości miejsc pracy, zatrudnienie, wzrost gospodarczy oraz spójność społeczną 
w Europie; podkreśla, że należy czynić większe wysiłki na rzecz poprawy dostępu MŚP 
do jednolitego rynku oraz udziału w nim, co wiąże się z usuwaniem wszelkich przeszkód 
na drodze rozwoju handlu elektronicznego, o których mowa w agendzie cyfrowej 2010, 
a także wspieraniem rozszerzania dostępności połączeń szerokopasmowych, a także 
szerszym zastosowaniem technologii TIK; uważa, że naukę języków należy propagować 
w formie uczenia się przez całe życie (kształcenia zawodowego), zwłaszcza w odniesieniu 
do pracowników MŚP, jako środek rozszerzania dostępu MŚP do jednolitego rynku;

7. zwraca uwagę, że jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się MŚP w czasach 
pogorszenia się koniunktury gospodarczej jest dostęp do środków finansowych; uważa 
jednak, że potrzeby finansowe MŚP mogą być skuteczniej zaspokajane dzięki lepszemu 
wsparciu ze strony banków publicznych, niż za pośrednictwem rynku papierów 
wartościowych i funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, jak proponuje Komisja; 
podkreśla, że podejście Komisji uczyniłoby MŚP bardziej podatnymi na niestabilność 
rynku finansowego i strategie wyprzedaży aktywów, zagrażając ich stabilności 
i stabilności zatrudnienia;

8. podkreśla, że zasada „najpierw myśleć w małej skali” nie została jeszcze wdrożona 
z myślą o zniesieniu obciążeń stanowiących przeszkodę dla MŚP; domaga się 
zróżnicowanej polityki dotyczącej MŚP; sugeruje, że należy wspierać MŚP 
charakteryzujące się szczególnym potencjałem wzrostu, wysokimi płacami i dobrymi 
warunkami pracy  oraz wzywa do zróżnicowania w ramach aktu dla drobnej 
przedsiębiorczości, aby dostosować go do strategii Europa 2020;

9. z zadowoleniem odnosi się do przeglądu czwartej i siódmej dyrektywy, którego celem 
będzie dalsze uproszczenie zobowiązań w zakresie sprawozdawczości finansowej 
i wprowadzenie wspólnego poziomu na terenie całej Unii Europejskiej, a także 
ograniczenie obciążeń administracyjnych, zwłaszcza w przypadku MŚP, aby zachęcić do 
dalszego rozwoju jednolitego rynku oraz przyczynić się do tworzenia nowych miejsc 
pracy; wnosi o to, by zmniejszanie obciążeń administracyjnych nie prowadziło do 
osłabiania ochrony pracowników, np. poprzez ograniczanie wymogów dotyczących 
higieny i bezpieczeństwa pracy; podkreśla, że należy spełniać wymogi w zakresie 
wysokiego poziomu przejrzystości i odpowiedniego poziomu ujawniania informacji 
w celu ochrony wierzycieli; 

10. ponownie przypomina o potrzebie stworzenia bardziej przyjaznego dla MŚP środowiska 
regulacyjnego poprzez przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu wszelkich nowych 
środków regulacyjnych lub ustawodawczych dotyczących MŚP z myślą o ograniczaniu 
biurokracji, poprawie konkurencyjności i promowaniu wysokiej jakości zatrudnienia; 
podkreśla konieczność zachowania istniejących przepisów z zakresu zdrowia 



i bezpieczeństwa pracowników; wzywa również do większego wzmocnienia jednolitego 
rynku, domaga się także znaczniejszej roli państw członkowskich w procesie ulepszania 
go, a także większej woli politycznej ze strony państw członkowskich, aby to uczynić;

11. podkreśla znaczenie lepszej komunikacji i rozszerzenia systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym, ponieważ bardzo ważne jest udzielanie, zwłaszcza MŚP, jasnych 
informacji na temat tego rynku;

12. zdecydowanie popiera propozycję dotyczącą unijnych obligacji na rzecz projektów, które 
finansowałyby projekty europejskie, i uważa, że jest to pilne zadanie dla Europy 
w odniesieniu do inwestycji strategicznych i tworzenia miejsc pracy, jest zdania, że 
odpowiednio finansowane wspólne projekty europejskie mogą przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności UE, wykorzystując pełny potencjał jednolitego rynku 
i tworząc miejsca pracy; wzywa do selekcji projektów pod kątem potencjału tworzenia 
miejsc pracy, po obowiązkowym przeprowadzeniu oceny ich skutków; 

13. zwraca się do Komisji o dokonywanie rocznej oceny zapotrzebowania na inwestycje 
publiczne i prywatne, a także sposobu, w jaki jest ono lub ma być zaspokajane w ramach 
propozycji nr 16;

14. podkreśla znaczenie wykorzystywania zasad dotyczących zamówień publicznych do 
wspierania zatrudnienia, postępu społecznego i trwałego rozwoju; nalega, aby Komisja 
ułatwiła dostęp do zamówień publicznych MŚP, przedsiębiorstwom gospodarki 
społecznej i podmiotom sprawiedliwego handlu;

15. podkreśla znaczenie skuteczniejszego stosowania przedkomercyjnych zamówień 
publicznych w celu wspierania innowacji, będącej głównym warunkiem trwałego wzrostu, 
zatrudnienia i postępu społecznego; nalega na Komisję, aby podjęła inicjatywy mające na 
celu uwzględnienie tej kwestii w propozycji nr 17 oraz by rozważyła sposoby 
umożliwienia i ułatwienia MŚP, w tym MŚP w sferze gospodarki społecznej, dostępu do 
zamówień publicznych zarówno w UE, jak i w krajach trzecich. wzywa Komisję, aby 
w stosownych przypadkach nadal wspierała stosowanie norm społecznych 
i środowiskowych w zamówieniach publicznych;

16. oprócz propozycji nr 19 i 20 w sprawie kwestii podatkowych z zadowoleniem przyjmuje 
wdrożenie propozycji Mario Montiego dotyczących powołania grupy ds. polityki 
podatkowej, w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich; 

17. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w sprawie opublikowania strategii 
dotyczącej podatku VAT; uważa, że lepsza koordynacja podatkowa między państwami 
członkowskimi jest potrzebna, by uniknąć nieuczciwej konkurencji podatkowej i zakłóceń 
w funkcjonowaniu rynku; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
w sprawie dyrektywy wprowadzającej wspólną jednolitą podstawę opodatkowania osób 
prawnych; jest przekonany, że przyczyni się to do poprawy konkurencyjności MŚP, 
szczególnie poprzez ograniczanie obciążeń wynikających ze złożoności procedur 
administracyjnych, a także poprzez likwidowanie przeszkód fiskalnych na drodze do 
wzrostu skutkujących fragmentaryzacją, a co za tym idzie wywrze korzystny wpływ na 
finanse publiczne i zatrudnienie;

18. jest zaniepokojony zakłóceniami na rynku wewnętrznym, powstałymi w wyniku różnej 



skali oszustw podatkowych w państwach członkowskich; nalega, aby Komisja podjęła 
zdecydowane działania na rzecz stworzenia systemu zachęt i sankcji, aby zapobiec 
uchylaniu się od płacenia podatków i nielegalnej ucieczce kapitału - w tym inicjatyw 
wymierzonych przeciwko rajom podatkowym - spowalniających gospodarkę europejską; 
w związku z tym zwraca się do Komisji o włączenie do wniosku nr 19 oceny wpływu, aby 
ocenić różne problemy związane z uchylaniem się od płacenia podatków i istnieniem 
szarej strefy gospodarki we wszystkich państwach członkowskich;

19. podkreśla, jak ważne jest usuwanie przeszkód legislacyjnych utrudniających prowadzenie 
działalności transgranicznej; wzywa Komisję do stworzenia równych możliwości różnym 
formom przedsiębiorstw na jednolitym rynku poprzez podjęcie niezbędnych kroków 
w celu przedstawienia wniosków dotyczących europejskiego statutu stowarzyszeń, 
towarzystw wzajemnych i fundacji, do zaproponowania analizy wykonalności i oceny 
oddziaływania statutów stowarzyszeń i towarzystw wzajemnych, oraz do dokończenia we 
właściwym czasie oceny oddziaływania statutów fundacji;

20. zdecydowanie wspiera wysiłki zmierzające do kontynuowania międzynarodowych 
negocjacji handlowych z myślą o znoszeniu przeszkód w handlu, aby zapewnić 
przedsiębiorstwom europejskim lepszy dostęp do rynków krajów trzecich, szczególnie 
w dziedzinie zamówień publicznych; ponownie podkreśla w związku z tym znaczenie 
włączania w stosownych przypadkach norm społecznych i środowiskowych do umów 
handlowych zawieranych pomiędzy UE a krajami trzecimi w celu propagowania 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w kontekście tych negocjacji; podkreśla 
w związku z tym znaczenie skutecznego wdrażania norm MOP i jej programu godnej 
pracy oraz kodeksu postępowania dla przedsiębiorstw wielonarodowych opracowanego 
przez OECD.
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu
(2010/2277 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francesco De Angelis

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uznaje rolę, jaką w funkcjonowaniu europejskiego rynku wewnętrznego odgrywają normy 
dla produktów oraz uważa normy za kluczowe narzędzie promowania trwałych i wysokiej 
jakości towarów i usług oferowanych konsumentom i przedsiębiorstwom; 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję zreformowania europejskiego systemu 
normalizacji oraz wzywa do podjęcia środków promujących przejrzystość, ograniczenie 
kosztów i zwiększone zaangażowanie zainteresowanych stron;

2. zauważa, że aby rynek wewnętrzny mógł skutecznie funkcjonować, proces wzajemnej 
oceny dyrektywy o usługach może zostać ulepszony w szczególności w zakresie 
szybkości dzielenia się informacjami; wzywa do dokonania oceny wpływu tej dyrektywy 
na jakość usług, w tym oceny marginesu działania, jaki dyrektywa pozostawia władzom 
publicznym w celu wprowadzania wymogów dotyczących interesu publicznego, które 
miałyby obowiązywać usługodawców; uważa, że istniejące zbędne obciążenia 
biurokratyczne dla organów administracyjnych na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym uniemożliwiają wprowadzenie w życie ogólnych procedur we wszystkich 
państwach członkowskich;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do prawnego uznania różnorodności form 
przedsiębiorczości w Europie; w szczególności zwraca uwagę na znaczenie 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, których cechą charakterystyczną jest nie rozmiar 
lub sektor działalności, ale poszanowanie wspólnych wartości, takich jak uczestnictwo 



podmiotów społecznych, nadrzędność człowieka i celów społecznych nad kapitałem, 
obrona i stosowanie zasad  solidarności i odpowiedzialności, godzenie interesów 
użytkowników z interesem publicznym, dobrowolne i otwarte członkostwo, 
wykorzystanie większości nadwyżek do realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
i usług na rzecz członków przy jednoczesnym poszanowaniu interesu publicznego;

4. odkreśla nadrzędną potrzebę dostosowania polityki UE w zakresie normalizacji 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do postępów rynkowych 
i politycznych, które doprowadzą do osiągnięcia celów polityki europejskiej 
wymagających interoperacyjności; uważa, że rozwój handlu elektronicznego na rynku 
wewnętrznym musi skupiać się przede wszystkim wokół problemów natury prawnej, jakie 
napotykają konsumenci i przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem handlu 
transgranicznego, gwarantując jednocześnie wysoki poziom ochrony konsumentów; 
podkreśla jednakże, że winno to następować przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb 
w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, dla których handel przez Internet nie 
jest działalnością podstawową;

5. przypomina, że zasada niedyskryminacji na rynku wewnętrznym likwiduje nakładany na 
obywateli innego państwa członkowskiego obowiązek dostarczenia oryginalnych 
dokumentów, poświadczonych kopii, zaświadczenia o obywatelstwie lub urzędowego 
tłumaczenia dokumentów w celu skorzystania z usługi bądź z korzystniejszych warunków 
lub cen;

6. uważa, że Unia Europejska powinna zwiększyć wysiłki w dziedzinie klimatu i energii 
w celu przyczynienia się do realizacji w pełni funkcjonującego rynku energetycznego oraz 
właściwego reagowania na przyszłe wyzwania energetyczne; uważa, że aby osiągnąć cele 
klimatyczne i energetyczne UE, niezbędne jest przyjęcie nowego podejścia w kwestii 
stosowania odpowiednich minimalnych stawek celnych nakładanych na emisje CO2 
i wartości energetyczne, przy czym należy jednocześnie unikać pokrywania się tego 
podejścia z handlem emisjami; podkreśla znaczenie zachęcania władz lokalnych 
i regionalnych do wykorzystywania TIK w ich planach w zakresie wydajności 
energetycznej i w zakresie środowiska naturalnego, a także jest zdania, że stosowanie tych 
technologii znacznie zwiększy możliwości biznesowe na szczeblu lokalnym 
i regionalnym;

7. zwraca uwagę na konieczność dalszego opracowania planów działania i środków na rzecz 
wydajności energetycznej, aby znacznie zwiększyć oszczędność energii, i wzywa Komisję 
do ścisłego monitorowania wprowadzania w życie dyrektyw dotyczących oznakowania 
energetycznego, eko-projektu, transportu, budynków i infrastruktury, tak aby zapewnić 
i wprowadzić w życie wspólne podejście ramowe na poziomie europejskim; wzywa 
Komisję do przyjęcia w planowanej strategii w sprawie efektywnego użytkowania 
zasobów podobnie ambitnego podejścia w odniesieniu do celów, strategii i instrumentów; 
podkreśla, że należy udoskonalić infrastrukturę w Europie Wschodniej, aby dorównała do 
poziomu infrastruktury pozostałych państw członkowskich;

8. z zadowoleniem przyjmuje propozycję zmiany europejskiego programu „Small Business 
Act” w celu powiązania go ze strategią Europa 2020 i wzywa Komisję do poważnego 
potraktowania kwestii kluczowej roli MŚP i mikroprzedsiębiorstw w Europie; wzywa 
Komisję do przyspieszenia połączeń szerokopasmowych o dużej prędkości w regionach 
UE, aby zagwarantować maksymalne uczestnictwo MŚP w rynku wewnętrznym, który 



jest coraz bardziej zdigitalizowany; apeluje o bardziej przyjazny dla MŚP, ukierunkowany 
na jakość i elastyczny unijny system patentowy, który sprzyja innowacjom 
technologicznym i powstawaniu nowych modeli biznesowych; z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję przyjęcia planu działania na rzecz dostępu MŚP do rynków kapitałowych, 
takich jak euroobligacje, oraz apeluje o promowanie innowacyjnych mechanizmów 
finansowania ukierunkowanych na innowacyjne MŚP; z zadowoleniem przyjmuje plany 
Komisji Europejskiej związane z ogólnoeuropejską reformą podatku od wartości dodanej 
ze szczególnym uwzględnieniem uproszczenia zasad dotyczących MŚP i zmniejszenia 
kosztów przestrzegania przepisów; podkreśla znaczenie wprowadzania w życie propozycji 
grupy wysokiego szczebla ds. redukcji obciążeń administracyjnych;

9. potwierdza, że prawo do wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim jest 
jedną z podstawowych swobód gwarantowanych w traktacie oraz warunkiem niezbędnym 
do funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej o wysokim poziomie 
konkurencyjności, a także zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zniesienie 
wszelkich istniejących przeszkód w swobodnym przepływie pracowników;

10. podkreśla, że UE musi osiągnąć większą niezależność w zakresie dostawy energii; uważa, 
że regionalne podejście dotyczące grupowania w kontekście wewnętrznego rynku 
energetycznego powinno ułatwić osiągnięcie tej niezależności, jak i zróżnicowanie dróg 
energii w krajach europejskich; ponadto zwraca się do Komisji o usprawnienie integracji 
energii odnawialnej i podkreśla, że sieci inteligentne muszą stać się bardziej wydajne; jest 
również zdania, że wdrażanie mechanizmów współpracy musi stać się bardziej sprawne 
i przejrzyste;

11. kładzie nacisk na potrzebę bardziej skoordynowanego i zharmonizowanego stosowania 
europejskiego spektrum radiowego i wyraża nadzieję na lepsze wykorzystanie tego 
spektrum celem obniżenia cen dla użytkowników końcowych;

12. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej w sprawie pogłębienia dialogu 
ze społeczeństwem obywatelskim w ramach konsultacji; przypomina jednakże, że 
znaczna część niezbędnych instrumentów jest już dostępna, gdyż Komisja zobowiązała się 
do tego już jakiś czas temu w ramach wytycznych dotyczących ocen oddziaływania 
pozwalających na skuteczniejsze przewidywanie oddziaływania wniosków legislacyjnych 
KE w różnych dziedzinach; ponownie podkreśla jak ważne dla instytucji UE są 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, z jednej strony ponieważ pozwalają czerpać 
z wiedzy ekspertów, z drugiej zaś ponieważ zapewniają działaniom instytucji 
przejrzystość i akceptację obywateli;

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę dotyczącą śladu środowiskowego produktów 
i wzywa Komisję do niezwłocznego ustanowienia realnego systemu wspólnej oceny 
i systemu oznakowania;

14. uznaje, że zamówienia publiczne są wpływowym instrumentem ukierunkowywania 
rynków na zrównoważone produkty i usługi oraz pobudzania innowacyjności; 
z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji polegający na dokonaniu przeglądu 
i uproszczeniu przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz podkreśla, że proces 
ten nie powinien zagrażać zdolności władz publicznych do uwzględniania w przetargach 
kryteriów dotyczących interesu publicznego, takich jak kryteria środowiskowe 
i społeczne, lecz raczej powinien wzmacniać tę zdolność;
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu
(2010/2277 (INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sophie Auconie

WSKAZÓWKI

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

Jednolity rynek sprzyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu

1. zwraca uwagę na to, że strategie polityczne UE dotyczące jednolitego rynku i rozwoju 
regionalnego są wysoce komplementarne oraz podkreśla, że rozwój jednolitego rynku 
i dalszy rozwój regionów Unii wzajemnie od siebie zależą i sprzyjają spójności 
i konkurencyjności w Europie; z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji mające na 
celu pogłębienie jednolitego rynku;

2. podkreśla, że w zglobalizowanym świecie jednolity rynek musi zapewniać możliwie 
najlepsze otoczenie biznesowe dla przedsiębiorstw oraz uwzględniać specyficzny 
charakter i różnorodność MŚP, by sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, innowacjom, 
wartości, jaką jest przedsiębiorczość, i poprawie wizerunku przedsiębiorcy oraz 
promować ducha przedsiębiorczości oraz samozatrudnienie we wszystkich regionach UE, 
w tym na obszarach wiejskich; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zaplanowaną 
ocenę programu „Small Business Act” i wzmocnienie zasady „najpierw myślenie na małą 
skalę” (Think Small First); podkreśla rolę polityki regionalnej spójności w dalszej 
integracji jednolitego rynku oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do ułatwienia 
dostępu do funduszy unijnych, zwłaszcza dla MŚP, ponieważ są one najbardziej 
elastycznym elementem europejskiej gospodarki; zwraca uwagę na istotną rolę lokalnego 
biznesu z punktu widzenia więzi społecznych, zatrudnienia i dynamiki na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zwłaszcza w miastach znajdujących się 
w trudnej sytuacji lub na słabo zaludnionych terenach; wzywa do tego, by te obszary 
otrzymywały odpowiednie wsparcie w ramach unijnej polityki regionalnej;



3. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o położenie kresu opóźnieniom 
i uchybieniom w transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego rynku, tak by zapewnić 
niezakłóconą konkurencję;

4. zwraca uwagę na to, że jednolity rynek patentów nie został jeszcze urzeczywistniony; 
zachęca do promowania patentu Unii Europejskiej, który mógłby wzmocnić 
innowacyjność, wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność, a tym samym pozwolić 
europejskim przedsiębiorstwom skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie oferuje 
jednolity rynek UE;

5. podkreśla, że realny i skuteczny dostęp do jednolitego rynku dla wszystkich regionów UE 
jest warunkiem wstępnym swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług, a tym 
samym warunkiem wstępnym istnienia silnego i dynamicznego jednolitego rynku; zwraca 
w związku z tym uwagę na zasadniczą rolę, jaką odgrywa polityka regionalna UE pod 
względem rozwoju infrastruktury oraz pod względem spójnego gospodarczo i społecznie 
i zrównoważonego rozwoju regionów; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji 
dotyczącą przyjęcia w 2011 r. zmienionych wytycznych wspólnotowych w zakresie 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz propozycję odnoszącą się do ogólnych 
ram finansowania infrastruktury transportowej; popiera politykę regionalną polegającą na 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych do wspierania inwestycji w transgraniczną 
infrastrukturę energetyczną, transportową, komunikacyjną, zdrowotną, środowiskową, 
edukacyjną i badawczą, tak aby zapewnić wszystkim dostęp do niezbędnych usług oraz 
harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego; wzywa do rozwijania innowacyjnych 
źródeł finansowania (takich jak partnerstwa publiczno-prywatne, obligacje na rzecz 
projektów i opłaty za korzystanie) w poszanowaniu potrzeby wysokiego poziomu jakości 
i powszechnego dostępu do usług świadczonych w interesie ogólnym jako kluczowych 
instrumentów sprzyjających realizacji projektów; w związku z tym podkreśla potrzebę 
wspierania rozwoju różnych typów partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; w celu utworzenia owocnych związków pomiędzy światem 
badań i edukacji oraz pomiędzy innowacją a lokalną tradycją wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspólnie zajęły się kwestią złożoności zasad regulujących projekty 
generujące dochód;

6. podkreśla istotne znaczenie regionów i wdrożenia polityki regionalnej dla pomyślnej 
realizacji strategii Europa 2020 i pogłębiania jednolitego rynku; wzywa Komisję do 
ustanowienia rzeczywistej korelacji pomiędzy Aktem o jednolitym rynku a strategią 
Europa 2020; zwraca w związku z tym uwagę, że środki z funduszy strukturalnych UE 
powinny być przydzielane w sposób elastyczny, dynamiczny i perspektywiczny, między 
innymi aby bardziej osłabić ewentualne niepożądane skutki międzynarodowych umów 
handlowych dla regionów UE i przygotować je na konieczną zmianę społeczno-
ekonomiczną w ramach strategii opartej na równowadze pomiędzy czynnikami 
warunkującymi zmiany a wykorzystaniem potencjału w przypadku polityki 
i instrumentów sektorowych; apeluje o bardziej przyjazną dla użytkowników politykę 
regionalną, a także o stosowanie maksymalnej przejrzystości i surowszych zasad 
zakazujących „kupowania funduszy”, za pomocą którego niektóre przedsiębiorstwa 
niewłaściwie korzystają z instrumentów finansowych oferowanych przez Unię 
Europejską; podkreśla potrzebę pogłębienia harmonizacji i integracji przepisów 
dotyczących funduszy strukturalnych, tak aby uniknąć dzielenia projektów na części, 
w ramach których wykorzystywane będą różne fundusze; zaleca skupienie się nie tylko na 
prawidłowości wydatków, ale także na jakości zaangażowania oraz przeznaczanie 



wystarczających środków na zwiększenie wsparcia po stronie zarządzania;

7. podkreśla, że to w pierwszej kolejności regiony znajdujące się na granicach 
wewnętrznych jednolitego rynku odczuwają skutki znoszenia tych granic; zwraca się do 
Komisji o uwzględnienie obaw związanych z występowaniem efektu progowego między 
regionami przygranicznymi, które wykazują rozwój na porównywalnym poziomie, lecz 
otrzymują wsparcie finansowe w ramach polityki regionalnej UE na zdecydowanie 
różnym poziomie; wzywa do podjęcia debaty na temat rozwiązań rekompensujących 
powyższe niepożądane skutki;

8. podkreśla ważność „inteligentnej specjalizacji” regionów w celu wzmocnienia 
konkurencyjności regionalnej; jednolity rynek UE jako całość może się rozwijać tylko 
dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów i wszystkich regionów – w tym MŚP 
z wszystkich sektorów, w tym z sektora publicznego, podmioty gospodarki społecznej 
i sami obywatele; zaangażowanie powinno dotyczyć nie tylko kilku obszarów bardzo 
zaawansowanych technologicznie, lecz także wszystkich regionów Europy i każdego 
państwa członkowskiego, które będą się mogły skupić na swoich mocnych stronach 
(„inteligentna specjalizacja”) w skali europejskiej;

9. zwraca się do Komisji o wyjaśnienie „warunków makroekonomicznych” wspomnianych 
w debacie na temat przyszłości polityki regionalnej UE, która to, o ile nie jest należycie 
wdrażana, może prowadzić do nakładania szkodzących i bezużytecznych sankcji na 
potencjalnych beneficjentów w ramach polityki regionalnej, tj. na przedsiębiorstwa 
i obywateli UE;

10. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący zweryfikowania zasad udzielania 
zamówień publicznych, mając na względzie dostosowanie ich do celów i polityk UE, 
uproszczenie procedur zwłaszcza dla pomniejszych samorządów i władz regionalnych 
oraz zapewnienie MŚP lepszego dostępu do zamówień publicznych;

11. podkreśla, że usługi są jedynym w swoim rodzaju źródłem rozwoju dla jednolitego rynku; 
zwraca uwagę, że dyrektywa o usługach jest ważnym krokiem w kierunku prawdziwego 
jednolitego rynku usług oraz że proces transpozycji powinien odbyć się możliwie jak 
najszybciej i w przejrzysty sposób; wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich, 
które mają trudności lub opóźnienia w jej wdrażaniu; podkreśla w szczególności potrzebę 
zapewnienia sprawiedliwego pod względem społecznym i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym, który można zapewnić dzięki pełnemu wykorzystaniu 
możliwości oferowanych w Traktacie z Lizbony, z należytym uwzględnieniem 
pomocniczości i prawa władz lokalnych i regionalnych do samorządności;

12. podkreśla, że jednolity rynek wymaga odpowiednio finansowanej polityki regionalnej 
w okresie po 2013 r. oraz że jej budżet pod żadnym pozorem nie może być skromniejszy 
niż ten stosowany w obecnym okresie (2007–2013);

13. podkreśla potencjał regionów UE, które mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu starań 
Komisji zmierzających do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla w związku 
z tym znaczenie wykorzystywania funduszy dostępnych dla regionów UE w celu 
zrekompensowania ich niewystarczającego rozwoju w dziedzinie elektronicznych usług 
i handlu, która mogłaby się stać bogatym źródłem przyszłego rozwoju gospodarczego 
tych regionów;



Jednolity rynek dla Europejczyków

14. jest zdania, że współpraca terytorialna (w tym europejskie ugrupowania współpracy 
terytorialnej (EUWT) i strategie makroregionalne) stanowi decydujący wkład w usuwanie 
widocznych i niewidocznych barier wewnętrznych na jednolitym rynku i w jego dalszy 
rozwój m.in. poprzez pełne wykorzystanie potencjału konkurencyjnych klastrów 
transgranicznych; podkreśla znaczenie wzmocnienia tego celu polityki spójności i 
w związku z tym wzywa do zwiększenia budżetu przeznaczonego na współpracę 
terytorialną na okres po 2013 r. w celu promowania wieloszczeblowej współpracy ponad 
granicami państwowymi, zapewnienia spójnego rozwoju regionów przygranicznych i –
w szerszym ujęciu – sprawniejszego wykorzystania potencjału współpracy terytorialnej; 
pragnie, aby dostęp do finansowania europejskiej współpracy regionalnej został 
uproszczony, tak aby ułatwić zaangażowanie m.in. osób prywatnych;

15. przypomina o potrzebie uwzględnienia w ramach zintegrowanej polityki UE sytuacji 
regionów, w których panują specyficzne warunki terytorialne, w szczególności 
w regionach najbardziej oddalonych opisanych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, tak aby zapewnić tym regionom i działającym na ich terenie 
przedsiębiorstwom, pracownikom i obywatelom pełną integrację na jednolitym rynku UE, 
a tym samym możliwość pełnego czerpania z tego korzyści; zachęca Komisję do tego, by 
nadal stosowała i rozwijała specjalne przepisy dla tych regionów; przypomina o potrzebie 
rozszerzenia zakresu europejskiego planu działania na rzecz sąsiedztwa, o którym mowa 
w komunikacie COM(2004)343 i który mógłby być wsparciem dla integracji na 
jednolitym rynku; wzywa także do rozszerzenia i wzmocnienia propozycji zawartych 
w rozdziale „Wzmocnienie solidarności w obrębie jednolitego rynku”, a zwłaszcza do 
uwzględnienia wpływu jednolitego rynku na regiony znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji, aby zaplanować i wesprzeć podejmowane przez nie wysiłki dostosowawcze; 

16. z zadowoleniem przyjmuje propozycję stworzenia statutu fundacji europejskiej i wskazuje 
na zobowiązanie Komisji do przedstawienia rozporządzenia do końca 2011 r.; wzywa do 
stworzenia statutu stowarzyszenia europejskiego, aby ułatwiać transgraniczne inicjatywy 
obywatelskie i przyczyniać się do rozwoju obywatelstwa Unii Europejskiej ponad 
granicami państwowymi; 

Sprawowanie rządów i partnerstwo na jednolitym rynku

17. docenia podejście Komisji oparte na wieloszczeblowym sprawowaniu rządów i jej 
wzmożone wysiłki mające na celu włączenie do procesu konsultacji ogółu społeczeństwa; 
podkreśla, że podejście powinno być należycie stosowane w przypadku każdej polityki 
Unii polegającej na dzieleniu kompetencji, w tym w odniesieniu do polityki spójności; 
przypomina, że jest to niezbędne do zapewnienia rzeczywistego zaangażowania 
podmiotów politycznych i gospodarczych na poziomie regionalnym i lokalnym; 
przypomina, że w ramach tych konsultacji należy uwzględnić nową, szczególną rolę 
samorządów i władz regionalnych, ponieważ to właśnie one wykonują przepisy UE; 
podkreśla potrzebę większego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych 
w tworzenie jednolitego rynku na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji 
zgodnie z zasadą pomocniczości i partnerstwa; aby podkreślić znaczenie takiego 
zdecentralizowanego podejścia, proponuje powołanie w każdym państwie członkowskim 
paktu terytorialnego władz lokalnych i regionalnych na rzecz strategii Europa 2020, aby 
zwiększyć zaangażowanie we wdrażanie strategii Europa 2020; uważa również, że 



samorządy i władze regionalne mogłyby zostać włączone do opracowywania i rozwijania 
systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym po przeprowadzeniu szczegółowej 
oceny korzyści i problemów, jakie może spowodować rozwijanie systemu; 

18. z zadowoleniem przyjmuje funkcję, jaką pełni Komitet Regionów w procesie 
angażowania lokalnych i regionalnych podmiotów w debatę na temat Aktu o jednolitym 
rynku; zwraca się do Komisji o zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i Komitetu 
Regionów oraz o ścisłą współpracę z nimi w celu stałego monitorowania potencjalnych 
i rzeczywistych skutków pogłębiania jednolitego rynku dla regionów; dlatego 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia forum jednolitego rynku. 
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podczas głosowania końcowego

Stanimir Ilchev
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu
(2010/2277 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Piotr Borys

WSKAZÓWKI

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

1. ponieważ Radzie nie udało się jednogłośnie podjąć decyzji w sprawie systemu 
tłumaczenia patentów unijnych, z zadowoleniem przyjmuje wniosek kilku państw 
członkowskich o zezwolenie na wzmocnioną współpracę w dziedzinie utworzenia 
jednolitej ochrony patentowej umożliwiającej uczestniczącym państwom członkowskim 
ustanowienie patentu ważnego we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie do przyłączenia się do wzmocnionej współpracy; 
wzywa do ich szybkiego przyjęcia i realizacji w celu wspierania innowacji i wzmocnienia 
konkurencyjności europejskiej na skalę światową;

2. podkreśla, że w sprawozdaniu M. Montiego i rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom 
(sprawozdanie Louisa Grecha) wezwano do przyjęcia przekrojowego podejścia do rynku 
wewnętrznego, jeżeli chodzi o strategię i jego postrzeganie, co pozwoli na zwiększenie 
jego skuteczności i przywrócenie zaufania społeczeństwa; podkreśla znaczenie inicjatywy 
dotyczącej Aktu o jednolitym rynku obejmującej wnioski legislacyjne i nielegislacyjne 
i mającej na celu wzmocnienie rynku wewnętrznego i dostosowanie go do sytuacji 
bieżącej, zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku cyfrowego oraz zajęcie się 
pozostałymi barierami i usunięcie ich;

3. zgadza się z listą środków określonych przez Komisję w celu promowania i ochrony 
twórczości oraz wzywa Komisję do bezzwłocznego przedstawienia wniosków 
dotyczących środków o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym w tej 
dziedzinie, popartych dogłębną oceną skutków, w szczególności dyrektywy ramowej 
w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz dziełami osieroconymi; jest 
zdania, że przeprowadzony przez Komisję przegląd prawodawstwa dotyczącego znaku 
towarowego UE powinien zostać włączony do tej listy;



4. podkreśla potrzebę dostosowania ram prawnych UE w dziedzinie praw autorskich do 
wszechobecności świata on-line przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw 
autorskich, pewności prawa i sprawiedliwego wynagrodzenia posiadaczy praw zarówno 
w Internecie, jak i poza nim; zwraca uwagę, że skuteczniejszy i tańszy proces udzielania 
zezwoleń dzięki interoperacyjnym platformom technologicznym jest głównym elementem 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego;

5. uważa, że jednym z wielkich osiągnięć rynku wewnętrznego było usunięcie przeszkód 
w swobodnym przemieszczaniu się oraz harmonizacja przepisów, co zwiększyło 
zrozumienie kultur, integrację, wzrost gospodarczy i solidarność w Europie;

6. wzywa Komisję do złożenia wniosków w sprawie zmiany dyrektyw o rachunkowości 
w celu uniknięcia kosztownej i nieskutecznej nadmiernej regulacji, w szczególności 
w przypadku MŚP, co pozwoli na j efektywniejsze wykorzystanie ich konkurencyjności 
i potencjału wzrostu;

7. podkreśla potrzebę połączenia rejestrów przedsiębiorstw 27 państw członkowskich za 
pomocą jednego punktu obsługi, a także potrzebę wiarygodnych i aktualnych informacji, 
które będą dostępne w standardowym formacie we wszystkich językach urzędowych UE; 
zauważa, że większa przejrzystość na rynku wewnętrznym mogłaby doprowadzić do 
wzrostu inwestycji transgranicznych; jest przekonany, że lepszy i łatwiejszy dostęp do 
informacji jest niezbędny, aby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 
kluczowy element struktury europejskiej gospodarki oraz główną siłę napędową tworzenia 
miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej w Europie, gdyż przyczynia 
się on do zmniejszenia obciążenia administracyjnego tych przedsiębiorstw;

8. wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich kroków w celu przedstawienia wniosków 
dotyczących europejskich statutów stowarzyszeń, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
i fundacji w celu zaproponowania analizy wykonalności i oceny oddziaływania statutów 
stowarzyszeń i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, a także w celu dokończenia we 
właściwym czasie oceny oddziaływania statutu fundacji;

9. przestrzega przed koncepcją, zgodnie z którą gospodarka europejska może na swój sposób 
rozwijać się i wzrastać bez wolnego i sprawiedliwego handlu z jak największą liczbą 
innych krajów na świecie, w tym z naszym głównym obecnie partnerem handlowym –
Stanami Zjednoczonymi – oraz z gospodarkami wschodzącymi, takimi jak Chiny, Indie 
i Brazylia; uważa, że Unia Europejska powinna liczyć także na własne siły, lepiej 
wykorzystując swój rynek wewnętrzny, tym bardziej, że jej wzrost w dużej mierze 
związany jest również z popytem wewnętrznym;

10. zwraca uwagę, że ożywiony jednolity rynek powinien uwzględniać szczególne potrzeby 
osób niepełnosprawnych i wykorzystywać ich możliwości przyczyniania się do wzrostu 
gospodarczego UE; wzywa Komisję do podejmowania dalszych działań w celu ułatwienia 
tym osobom dostępu do rynku zarówno jako pracownikom, jak i konsumentom.



WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 28.2.2011

Wynik głosowania końcowego +:
–:
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Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Christian Engström, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, 
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico 
Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Eva 
Lichtenberger, Toine Manders
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Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen 
Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, 
Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, 
Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, 
Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Eva-Britt 
Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos 
Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Pascal Canfin, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, 
Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Luís Paulo Alves, Ivo Strejček
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowej strategii dla polityki ochrony konsumentów
(2011/2149(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, włączoną do traktatów na 
mocy art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 

– uwzględniając art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 
stanowi, że „rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest 
zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie 
z postanowieniami traktatów”,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 TUE, który zobowiązuje Unię do tego, by dążyła do „wysoce 
konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, zmierzającej do pełnego zatrudnienia 
i postępu społecznego oraz do wysokiego poziomu ochrony i do poprawy jakości 
środowiska naturalnego”,

– uwzględniając art. 9 TFUE, który stanowi, że „przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego”,

– uwzględniając art. 11 TFUE, który stanowi, że „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań 
Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod 
uwagę wymogi ochrony środowiska”,

– uwzględniając art. 12 TFUE, który stanowi, że „wymogi ochrony konsumentów są 
uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”,

– uwzględniając art. 14 TFUE oraz dołączony do traktatu protokół nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym (gospodarczym),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej, zatytułowany „Europa 2020, 
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylającego dyrektyw 87/250/EWG, 90/496/EWG, 1999/10/WE, 2000/13/WE, 
2002/67/WE, 2008/5/WE i rozporządzenie (WE) nr 608/20041,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0324.



wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw 
konsumentów1,

– uwzględniając roczne sprawozdanie za rok 2010 Sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich (Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 r.), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2011 r. zatytułowany „Konsumenci 
czujący się pewnie na jednolitym rynku”, piąte wydanie Tablicy wyników dla warunków 
konsumenckich (SEC(2011)0299),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 października 2010 r. zatytułowany 
„Wykorzystanie rynków na rzecz konsumentów”, czwarte wydanie Tablicy wyników dla 
rynków konsumenckich (SEC(2010)1257),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw, jakie 
należy podjąć (sprawozdanie śródokresowe)2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie pełnego 
ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym3,

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. dla Komisji 
dotyczące ożywienia jednolitego rynku, zatytułowane „Nowa strategia dla jednolitego 
rynku”, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja 
ujednolicona)5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumentów6,

– uwzględniając sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy 
między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w 
zakresie ochrony konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie 
ochrony konsumentów”) (COM(2009)0336),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie transgranicznego 
elektronicznego handlu konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0293.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
5 Dz. U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046.



– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w 
sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań 
konsumentów (COM(2009)0346) oraz dołączony do niego projekt zalecenia Komisji 
(SEC(2009)0949),  

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania 
dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330) oraz 
sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów”) (COM(2009)0336),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku1 oraz zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 
2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa 
krajowego2, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (dyrektywa w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek)3,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, którego celem jest 
stworzenie ogólnych ramowych przepisów i zasad dotyczących akredytacji i nadzoru 
rynkowego4,

– uwzględniając dyrektywę 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 grudnia 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej5,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowany „Strategia polityki konsumenckiej UE 
na lata 2007-2013 – wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz 
zapewnienie ich skutecznej ochrony” oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 
20 maja 2008 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-20136,

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/952/WE z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do 
odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu 

                                               
1 Dz. U. L 176 z 7.7.2009, s.17
2 Dz. U. L 98 z 16.4.2005, s. 47
3 Dz. U. L 170 z 30.6.2009, s. 1.
4 Dz. U. L 218 z 13.8.2008, s. 30
5 Dz. U. L 332 z 18.12.2007, s. 27
6 Dz. U. C 180E z 17.7.2008, s. 26



audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych1,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcji 
ds. jednolitego rynku, produkcji i konsumpcji, zatytułowane „Obstacles to the European 
single market 2008” („Przeszkody dla jednolitego rynku europejskiego w 2008 r.”)2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(„rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”)3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wspólnego stanowiska 
Rady dotyczącego przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013)4,

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(„dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”)5,

– uwzględniając zalecenie Rady 98/560/WE z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rozwoju 
konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych 
poprzez wspieranie ram krajowych mających na celu osiągnięcie porównywalnego i 
efektywnego poziomu ochrony nieletnich i godności ludzkiej6,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” w postaci 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
obywatele UE – jako konsumenci – mają do odegrania kluczową rolę, gdyż wydatki 
konsumpcyjne generują ponad połowę PKB UE,

B. mając na uwadze, że według danych zawartych w Tablicy wyników dla warunków 
konsumenckich z marca 2011 r. z powodu ubóstwa cierpi w UE 17% ludności (dane na 
podstawie wskaźnika określającego stopę niedostatku materialnego), 

C. mając na uwadze, że konsumenci nie tworzą jednorodnej grupy oraz że w programie na 
rzecz praw konsumentów należy poruszyć kwestię występujących między konsumentami 
nierówności,

                                               
1 Dz. U. L 378 z 27.12.2006, s. 72
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
3 Dz. U. L 364 z 9.12.2004, s. 1
4 Dz. U. L 404 z 30.12.2006, s. 39
5 Dz. U. L 149 z 11.6.2005, s. 22
6 Dz. U. L 270 z 7.10.1998, s. 48 



D. mając na uwadze, że UE określiła cele w zakresie zmniejszenia emisji CO2, wzywając do 
zmniejszenia konsumpcji towarów i do tego, aby konsumpcja była bardziej 
zrównoważona,

E. mając na uwadze, że dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny powinien oferować 
konsumentom szerszy wachlarz produktów i usług wysokiej jakości w konkurencyjnych 
cenach, a jednocześnie wysoki poziom ochrony konsumentów i środowiska, 

F. mając na uwadze, że nie wolno dopuścić, aby wzrost rynku wewnętrznego następował 
kosztem warunków zapewnianych ludności czynnej zawodowo, a UE musi zadbać o to, 
aby prawa pracownicze zawsze były traktowane priorytetowo w stosunku do swobodnego 
przepływu usług,   

G. mając na uwadze, że konsumenci zdają się niezbyt chętnie czerpać korzyści płynące z 
integracji rynku, gdyż nie mają pewności, że podczas dokonywania transgranicznych 
zakupów ich prawa będą właściwie chronione, 

H. mając na uwadze, że Komisja i krajowe organy ścigania muszą zwiększyć wysiłki, aby 
osiągnąć cel, jakim jest wysoki poziom ochrony konsumentów,

I. mając na uwadze, że z uwagi na obecne pogorszenie koniunktury gospodarczej 
zdecydowane i konsekwentne egzekwowanie prawa jest jeszcze istotniejsze, gdyż kryzys 
zwiększa podatność konsumentów na zagrożenia,

J. mając na uwadze, że Parlament Europejski i parlamenty krajowe mogą przyczynić się do 
skuteczniejszej transpozycji i skuteczniejszego egzekwowania przepisów w dziedzinie 
ochrony konsumentów poprzez dalszą ścisłą współpracę,

I. Główne cele

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą uruchomienia programu na 
rzecz praw konsumentów i podkreśla, iż konieczne jest, aby wszystkie przyszłe środki w 
zakresie polityki ochrony konsumentów były oparte na kompleksowym podejściu i 
stawiały konsumentów w centrum jednolitego rynku;    

2. podkreśla potrzebę właściwego wdrożenia istniejących przepisów (zwłaszcza ostatniej 
dyrektywy w sprawie praw konsumentów), któremu towarzyszyć będzie odpowiednie 
rozpowszechnienie nowych „reguł gry”; 

3. zwraca uwagę na liczne wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć program na rzecz praw 
konsumentów: zadbanie o to, by spożycie prywatne było bardziej zrównoważone, 
zmniejszenie nierówności między konsumentami, obniżenie narażenia konsumentów na 
niebezpieczne substancje chemiczne i produkty oraz zapewnienie dzieciom ochrony przed 
działaniem reklamy;  

4. wzywa Komisję, aby w stosownych przypadkach przeprowadziła bardziej systematyczną 
ocenę wpływu i audyt polityki w zakresie zmieniającego się dorobku prawnego UE 
dotyczącego konsumentów;

II. Wzmocnienie pozycji konsumentów



5. zwraca uwagę, że z uwagi na ogromny wzrost handlu elektronicznego należy zwiększyć 
zaufanie konsumentów do procedur transgranicznego zakupu dokonywanego za 
pośrednictwem internetu poprzez zagwarantowanie konsumentom przestrzegania ich praw 
również w internecie;    

6. podkreśla potrzebę zapewnienia równowagi w większym stopniu ukierunkowanej na 
konsumenta w odniesieniu do korzystania z internetu i praw własności intelektualnej; 

7. podkreśla potrzebę przekazywania konsumentom bardziej przejrzystych informacji, na 
przykład poprzez przepisy dotyczące podawania cen jednostkowych i strony internetowe 
oferujące usługę porównywania cen, które podawałyby dokładne i przejrzyste informacje;  

8. ubolewa nad coraz większym zalewem dostępnych w internecie informacji na temat 
warunków zawierania umów; 

9. wzywa Komisję, aby zapewniła lepsze wsparcie poprzez finansowanie na rzecz 
wzmocnienia potencjału i reklamy, organizacji konsumentów i organów publicznych w 
roli pośredników, wzmacniając w ten sposób pozycję konsumentów;  

10. podkreśla, że mimo iż wzrasta liczba użytkowników internetu, nie wszyscy konsumenci 
mają możliwość korzystania z internetu lub umieją z niego korzystać i w związku z tym 
podkreśla znaczenie różnych modeli usług;  

11. wzywa Komisję do przeanalizowania skutków, jakie dla konsumentów mają koncentracje 
w sektorach zliberalizowanych; 

III.Ochrona konsumentów i bezpieczeństwo produktów

12. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej ochrony słabszych grup konsumentów, takich jak 
dzieci i osoby starsze; zwraca uwagę, że dzieci są narażone na ogromną liczbę reklam, 
mimo iż nie mają możliwości dokonywania świadomych wyborów;   

13. wzywa Komisję, aby włączyła ochronę dzieci do głównych priorytetów programu na 
rzecz praw konsumentów i zaproponowała zakaz reklam telewizyjnych i reklam 
bezpośrednich skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia; 

14. podkreśla, że w UE istnieje pilna potrzeba zwiększenia ogólnych norm bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych, gdyż każdego dnia konsumenci stykają się z mieszankami 
substancji chemicznych, które są rakotwórcze lub zaburzają system hormonalny; 

15. wzywa Komisję, aby zapewniła dalsze badania dotyczące szkodliwości parabenów dla 
zdrowia;

16. wzywa Komisję, aby w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności zajęła się stanowiącą 
wyzwanie kwestią bakterii opornych na działanie antybiotyków i kwestią stosowania w 
przemyśle mięsnym antybiotyków w celach nieleczniczych;  

17. zwraca uwagę, że istotne jest, aby w programie na rzecz praw konsumentów Komisja 
zajęła się również ważną kwestią etykietowania żywności; 

18. wzywa Komisję do zapewnienia ochrony konsumentom poprzez zastosowanie 



rygorystycznych środków mających na celu zmniejszenie zawartości sztucznych 
tłuszczów trans w żywności; 

19. apeluje o lepsze gwarancje bezpieczeństwa produktów, zwłaszcza w handlu 
elektronicznym na wewnętrznym rynku;

20. apeluje o bardziej przejrzysty i skuteczny wspólnotowy system szybkiego informowania 
(RAPEX), aby ustawodawcy byli świadomi zagrożeń, jakie niosą ze sobą określone 
produkty konsumpcyjne;

21. biorąc pod uwagę fakt, że finansowanie projektów często nie pokrywa kosztów badań 
naukowych, apeluje o ukierunkowane finansowanie badań w celu zapewnienia 
konsumentom lepszej ochrony; zwraca uwagę, że oprócz zapewniania finansowania, 
ważne jest również uwzględnienie opinii konsumentów i gospodarstw w unijnych 
programach badań; 

22. wzywa Komisję do podjęcia decyzji w takich kwestiach, jak sprzedaż towarów i 
nieuczciwe warunki umów, przegląd przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk 
handlowych, dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego, reklamy wprowadzające w 
błąd, rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach1, która miałaby 
objąć stosunki między przedsiębiorstwami i konsumentami, oraz w odniesieniu do szerzej 
zakrojonej kwestii dotyczącej tego, czy przepisy odnoszące się do nieuczciwych praktyk 
handlowych powinny mieć zastosowanie do stosunków między przedsiębiorstwami;

IV. W kierunku Europy o bardziej społecznym i zrównoważonym charakterze

23.wzywa Komisję, aby do programu na rzecz praw konsumentów włączyła perspektywę 
przystępności cenowej i podkreśla znaczenie bardziej społecznego charakteru Europy, 
gdzie usługi z tytułu opieki społecznej są finansowane w oparciu o zasadę solidarności;

24. wzywa Komisję do zajęcia się kwestią dotyczącą sposobu, w jaki spożycie prywatne może 
przybrać bardziej zrównoważony charakter, w celu promowania gospodarki 
niskoemisyjnej, przy zachowaniu celu określonego w strategii „Europa 2020”;  

V. Egzekwowanie praw konsumentów i dochodzenie roszczeń

25. zachęca Komisję, aby pomogła Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich i sieci 
współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów stosować wszystkie rodzaje mediów w 
celu lepszego informowania konsumentów o prowadzonych przez wspomniane sieci 
działaniach i zwiększenia zdolności tych sieci do lepszego porozumiewania się z 
konsumentami i przedsiębiorcami;

26. apeluje o bardziej dostępne i skuteczniejsze mechanizmy dochodzenia roszczeń, takie jak 
alternatywne metody rozwiązywania sporów, powództwo zbiorowe czy rozstrzyganie 
sporów dla elektronicznych transakcji handlowych, aby wzmocnić pozycję konsumentów 
w całej UE;  

27. podkreśla, iż konieczne jest, aby przyszłe wieloletnie ramy finansowe na okres po roku 

                                               
1 Dyrektywa 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200 z 8.8.2000).



2013 były wystarczająco dobrze finansowane i uwzględniały ambitne cele określone w 
programie na rzecz praw konsumentów;

o

o o

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.



UZASADNIENIE

Do maja 2012 r. Komisja Europejska ma opublikować program na rzecz praw konsumentów 
będący kontynuacją strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (COM(2007)99 
wersja ostateczna). Będzie on opublikowany w formie komunikatu Komisji i będzie zawierał 
wszystkie inicjatywy na rzecz konsumentów począwszy od roku 2012, wykraczając jednak 
poza zasięg strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013.  Z zadowoleniem 
przyjmujemy to ambitne podejście i wzywamy również Komisję do opublikowania zielonej 
księgi, tak aby stworzyć rzeczywiste podstawy do dyskusji dla organizacji działających na 
rzecz ochrony praw konsumentów, dla obywateli oraz parlamentów i rządów państw 
członkowskich.

Program na rzecz praw konsumentów powinien być dokumentem zawierającym wszystkie 
ważne tematy i wyzwania w zakresie praw konsumentów, jakie wciąż przed nami stoją. 
Powinien być ważnym krokiem w realizacji polityki konsumenckiej UE i po raz pierwszy 
nadać konkretne znaczenie zasadzie określonej w Traktacie o Unii Europejskiej, zgodnie z 
którą interes konsumentów musi być uwzględniany we wszystkich właściwych strategiach 
politycznych UE. 

Aby zagwarantować bezpieczną żywność, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa produktów 
należy w programie na rzecz praw konsumentów potraktować jako najwyższy priorytet. 
Potrzeba nam jednak również takiego programu na rzecz praw konsumentów, który 
zmniejszyłby nierówności między konsumentami w Europie, przyczyniłby się do gospodarki 
niskoemisyjnej jak określono w strategii „Europa 2020” i chroniłby dzieci przed działaniem 
reklam.  W bardziej ogólnym ujęciu należy zająć się nowymi wyzwaniami, z którymi musi się 
zmierzyć współczesne społeczeństwo, takimi jak globalizacja rynków, digitalizacja 
gospodarki i starzenie się społeczeństw, a także znaczenie instrumentów egzekwowania praw 
konsumentów i dochodzenia roszczeń oraz wsparcia dla organizacji konsumenckich.  

Tablice wyników dla rynków konsumenckich i program na rzecz wzmocnienia pozycji 
konsumentów 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Komisję pokazują, że należy wzmocnić pozycję 
konsumentów. Wzmocnienie pozycji konsumentów zależy od wiedzy na temat praw 
konsumentów i informacji, dobrze znanych i skutecznych pozarządowych organizacji i 
organów publicznych, aktywnych mediów oraz prostych i dostępnych sposobów dochodzenia 
roszczeń. 

Jakość warunków zapewnianych konsumentom w państwach członkowskich jest 
monitorowana za pomocą tablicy wyników dla warunków konsumenckich. Piąte wydanie 
Tablicy wyników dla warunków konsumenckich opublikowane przez Komisję Europejską 
dnia 11 marca 2011 r. pokazuje wyraźną poprawę warunków konsumenckich w niemalże 
wszystkich państwach UE, po gwałtownym spadku w 2009 r. Tablica wyników potwierdza 
również istnienie pogłębiających się różnic między handlem krajowym a transgranicznym 
handlem elektronicznym, wysoki poziom ubóstwa i brak dostępu do podstawowych towarów 
i usług wśród wielu obywateli Europy, a także duże zaniepokojenie konsumentów kwestią 
bezpieczeństwa żywności.    



Pakiet na rzecz wzmocnienia pozycji konsumentów opublikowany przez Komisję Europejską 
dnia 11 kwietnia 2011 r. ujawnił, że konsumenci nie są świadomi swoich praw i potwierdził, 
że należy zająć się kwestią wzmocnienia pozycji konsumentów.  Konsumenci muszą 
rozumieć funkcjonowanie najlepszych dostępnych narzędzi ery internetu, aby mieć 
świadomość swoich praw, móc dokonywać wyborów i w najlepszy sposób korzystać z 
przysługujących im praw na pełnym wciąż nowych wyzwań rynku. Aktywna rola organów 
publicznych, jak również organizacji konsumenckich jest niezbędna, dlatego też należy 
zadbać o ich finansowanie.  Tworzenie i wspieranie mających silną pozycję kompetentnych 
organizacji konsumenckich może pomóc konsumentom w zwiększaniu wiedzy i w 
reprezentowaniu ich interesów, zarówno w zakresie opracowywania polityki, jak i w 
codziennym życiu.  

W październiku 2011 r. szóste wydanie tablicy wyników zwróci uwagę na 50 głównych 
rynków konsumenckich wybranych na podstawie sposobu, w jaki konsumenci postrzegają te 
rynki pod względem przejrzystości, porównywalności, zaufania, problemów, skarg, wymiany 
i ogólnego zadowolenia.  

Wyżej wspomniane badanie stanowi wyraźne wezwanie Unii Europejskiej do podjęcia 
konkretnych działań zmierzających do poprawy pozycji konsumentów i do ich ochrony. 

Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy

Istnieją znaczne różnice w warunkach zapewnianych konsumentom w poszczególnych 
państwach Europy. Każdy z 499 mln ludzi, obywateli, żyje w odmiennych warunkach. Około 
80 mln ludzi, z czego 19 mln stanowią dzieci, nie może sobie pozwolić na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, takich jak posiadanie ciepłego domu, opłacenie czynszu czy też 
wyjazd na wakacje. W programie na rzecz praw konsumentów należy zająć się 
wspomnianymi kwestiami nierówności między konsumentami, a  także uwzględnić 
perspektywę przystępności cenowej. Dla zmniejszenia różnic między konsumentami i 
obywatelami kluczowe jest, by usługi opieki społecznej były finansowane zgodnie z zasadą 
solidarności i powszechnie dostępne. 

W myśl strategii „Europa 2020” Europa stawia sobie za cel osiągnięcie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE określiła ambitne 
cele w zakresie zmniejszania emisji CO2 i jeśli mamy te cele osiągnąć i stworzyć w Unii 
Europejskiej niskoemisyjną gospodarkę, musimy zadbać o to, by spożycie prywatne miało 
bardziej zrównoważony charakter, gdyż stanowi ono 56% PKB UE. 

W programie na rzecz praw konsumentów należy przeanalizować, w jaki sposób spożycie 
prywatne może promować niskoemisyjną gospodarkę. Źródłem najszybszego wzrostu emisji 
CO2 jest w UE sektor transportu i energii. Rynek wewnętrzny prowadzi do powstania 
skutków zewnętrznych w zakresie emisji CO2. Program na rzecz praw konsumentów musi 
promować przejście na niskoemisyjną gospodarkę, a to zakłada większą konsumpcję lokalną 
w celu zmniejszenia emisji CO2, których źródłem w UE jest sektor transportu. Oznacza to 
również promowanie recyklingu i konsumpcji wtórnej, jednak sam recycling nie wystarczy –
produkty oferowane konsumentom muszą być możliwie najbardziej energooszczędne.



Kolejnym problemem, który należy poruszyć w programie na rzecz praw konsumentów, jest 
marnotrawienie żywności, gdyż w UE co roku marnuje się około 90 milionów ton żywności. 
Do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów, a zapotrzebowanie na 
żywność wzrośnie o 70%. Będzie to stanowiło ogromne wyzwanie dla systemów rolnych, a 
także dla konsumentów w całej Europie. Jest to kolejny powód, dla którego należy promować 
produkcję żywności na skalę lokalną i w sposób bardziej ekologiczny. 

Program na rzecz praw konsumentów powinien mieć nowatorski i holistyczny charakter. 
Powinien również odzwierciedlać panującą obecnie na świecie sytuację. Obecnie stoimy w 
obliczu potencjalnie katastrofalnego w skutkach rozwoju prowadzącego do zmian klimatu i 
dlatego też w społeczeństwie konsumpcyjnym musi się dokonać dogłębna zmiana. Program 
na rzecz praw konsumentów musi promować osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w 
ramach strategii „Europa 2020” i w związku z tym ważne jest zwiększenie zrównoważonej 
publicznej konsumpcji usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i opieka nad osobami 
starszymi. Są to kwestie najważniejsze, tworzące poczucie wspólnoty i nie prowadzące do 
powstania emisji CO2. 

W promowaniu zrównoważonej konsumpcji istotną rolę odgrywają również zamówienia 
publiczne. Wyznaczanie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska, jak również 
praw pracowników i układów zbiorowych powinno być w ramach zamówień publicznych nie 
tylko dozwolone, ale wręcz obowiązkowe. 

Bezpieczeństwo żywności i produktów

Według sondażu przeprowadzonego wśród organizacji należących do Europejskiej 
Organizacji Konsumentów (BEUC) dla konsumentów dwa główne priorytety to lepsza 
ochrona w dziedzinie usług finansowych i żywności, w tym ostatnio odnotowany wzrost cen 
żywności. Jako konsumenci wydajemy dużą część dochodów na zakup żywności i dlatego 
konieczne jest uwzględnienie w programie na rzecz praw konsumentów kwestii 
bezpieczeństwa żywności, jej etykietowania i innych związanych z żywnością aspektów. 

Aby poradzić sobie z problemem otyłości i promować dokonywanie korzystnych dla zdrowia 
wyborów, konsumenci potrzebują informacji jaśniejszych niż te, które otrzymują obecnie. 
Informacje dotyczące żywności muszą być pełne i zrozumiałe. Potrzebne są również wyższe 
standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz pomysł na zrównoważone etykietowanie 
żywności, aby konsumenci mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów. Kwestią 
etykietowania żywności zajęto się we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, jednak kwestię etykietowania 
żywności należy również poruszyć w programie na rzecz praw konsumentów, gdyż dla 
konsumentów żywność to podstawa. 

Jednak samo etykietowanie żywności nie wystarczy, aby poradzić sobie z problemem 
otyłości, pestycydów i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Trzeba wprowadzić 
zakaz i ograniczenie obejmujące o wiele większą liczbę pojawiających się na rynku 
substancji, takich jak sztuczne tłuszcze trans, które są wykorzystywane w większości 
przetworzonych produktów żywnościowych i przyczyniają się do chorób układu krążenia 
oraz narażają na ogromne koszty nasze systemy opieki zdrowotnej. 



W odniesieniu do żywności, zdrowia i bezpieczeństwa nowy program na rzecz praw 
konsumentów musi również poruszyć kwestię zagrożenia, jakie niosą ze sobą bakterie oporne 
na działanie antybiotyków. Jeżeli nie podejmiemy natychmiastowych działań, staniemy przed 
ogromnym wyzwaniem w zakresie zdrowia oraz wydatków na opiekę zdrowotną. W 
programie na rzecz praw konsumentów należy poruszyć kwestię tego ogromnego zagrożenia, 
zaczynając od stopniowego usuwania szeroko rozpowszechnionego i z medycznego punktu 
widzenia nieuzasadnionego stosowania antybiotyków w przemyśle mięsnym, które prowadzi 
do powstania poważnych problemów dla zdrowia publicznego. 

W ramach programu na rzecz praw konsumentów Komisja musi również podjąć konkretne 
działania zmierzające do zmniejszenia narażenia konsumentów i środowiska na niebezpieczne 
substancje chemiczne. Każdego dnia konsumenci stykają się z mieszanką substancji 
chemicznych, które prowadzą do powstania raka i zakłócają funkcjonowanie systemu 
hormonalnego, takich jak parabeny, które stosowane są jako środek konserwujący w niemal 
wszystkich kosmetykach, kremach i szamponach. W obliczu szeroko rozpowszechnionego 
stosowania w produktach konsumenckich tak niebezpiecznych substancji chemicznych, 
etykietowanie żywności nie wystarczy. Komisja powinna zadbać o prowadzenie bardziej 
obszernych badań dotyczących szkodliwego działania parabenów na zdrowie. Należy również 
przyjrzeć się Danii, gdzie zabronione jest stosowanie parabenów w produktach 
przeznaczonych dla dzieci. 

Wspólnotowy system szybkiego informowania (RAPEX) musi stać się bardziej przejrzysty i 
skuteczny, aby ustawodawcy byli bardziej świadomi ryzyka, jakie niosą ze sobą określone 
produkty konsumpcyjne. Należy wzmocnić i należycie wdrażać przepisy dotyczące ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, konieczne jest również opracowanie lub zmiana konkretnych 
przepisów dotyczących produktów niebezpiecznych. Konieczne jest wprowadzenie 
odpowiednich regulacji w zakresie nanotechnologii, a produkty zawierające nanomateriał 
muszą być odpowiednio etykietowane.  W określonych przypadkach wymagane jest również 
przeprowadzanie przez niezależny zewnętrzny organ testów w zakresie bezpieczeństwa 
zabawek. 

Dzieci a reklama 

Dzieci należą do jednej z najbardziej podatnych grup konsumentów. Jednak mimo iż dzieci 
nie są konsumentami w takim samym stopniu, w jakim są nimi dorośli, jako że dzieci nie są w 
stanie dokonywać świadomych wyborów, są one narażone na rozległe działania reklamowe. 
Problem ten musi zostać poruszony w programie na rzecz praw konsumentów. 

Szczególnie pilna jest kwestia ochrony dzieci przed reklamami promującymi niezdrową 
żywność. Na otyłość cierpi 177 milionów dzieci na całym świecie, a jednym z powodów 
takiej sytuacji jest – zdaniem organizacji konsumenckich – ogromna liczba reklam, na 
działanie których wystawione są dzieci. 

W ramach programu na rzecz praw konsumentów Unia Europejska musi zająć się tym 
problemem oraz ochroną dzieci przed działaniem reklam. Od 1991 r. obowiązuje w Szwecji 
zakaz reklam telewizyjnych i bezpośrednich skierowanych do dzieci w wieku poniżej 12 roku 
życia. Dzieci są jedynie dziećmi, nie zaś konsumentami. W związku z tym jednym z 



głównych priorytetów programu na rzecz praw konsumentów powinno być wdrożenie 
perspektywy dzieci i propozycja wprowadzenia zakazu reklam telewizyjnych i bezpośrednich 
skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia. 

Środowisko cyfrowe

Promowanie interesów „cyfrowego konsumenta” stanowi główne wyzwanie dla przyszłej 
polityki ochrony konsumentów. W tej dziedzinie istnieją istotne wyzwania, z którymi należy 
się zmierzyć, takie jak zapewnienie konsumentom bezpiecznego środowiska cyfrowego, 
zagwarantowanie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, jako środka włączenia społecznego i 
gospodarczego, oraz przestrzeganie podstawowych praw konsumentów, zwłaszcza w zakresie 
ochrony danych osobowych. Ponadto konkurencja na rynku telekomunikacyjnym UE musi 
gwarantować konsumentom wybór i jakość.

Egzekwowanie praw konsumentów i dochodzenie roszczeń

Powództwo zbiorowe i alternatywne metody rozwiązywania sporów to główne elementy 
zdecydowanej strategii w zakresie polityki ochrony konsumentów. Z zadowoleniem 
przyjmujemy fakt, że alternatywne metody rozwiązywania sporów zostały włączone jako 
priorytet do Aktu o jednolitym rynku przygotowanego przez Komisję, jednak alternatywne 
rozwiązania nie sprawdzają się bez wdrożenia systemów, dla których stanowią one 
alternatywę. Wzywamy zatem Komisję, aby pilnie przedłożyła wniosek w sprawie 
instrumentu prawnego w celu zagwarantowania konsumentom na terytorium całej UE 
możliwości wystąpienia z powództwem zbiorowym. Należy niezwłocznie zająć się tym 
rażącym niedopatrzeniem w pakiecie narzędzi, jakim dysponują konsumenci, którzy 
domagają się egzekwowania przysługujących im praw. 

Istotną częścią zdrowego społeczeństwa obywatelskiego jest właściwe reprezentowanie 
interesów konsumentów. Należy umożliwić i propagować reprezentowanie interesów 
konsumentów nie tylko na szczeblu UE, ale również na szczeblu krajowym we wszystkich 
państwach członkowskich. Mimo iż od przystąpieniu do UE minęło wiele lat, nie we 
wszystkich państwach członkowskich interesy konsumentów są reprezentowane. W krajach 
tych niezbędne jest zastosowanie środków w zakresie budowania potencjału na rzecz ruchów 
konsumenckich. 
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków
(2010/2278(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, włączoną do Traktatów na 
mocy art. 6 Traktatu UE, 

– uwzględniając art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że 
„rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony 
swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami 
Traktatów”,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 Traktatu UE, który zobowiązuje Unię do dążenia do wysoce 
konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, zmierzającej do pełnego zatrudnienia 
i postępu społecznego oraz do wysokiego poziomu ochrony i do poprawy jakości 
środowiska naturalnego,

– uwzględniając art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że „przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane 
ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego”,

– uwzględniając art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że „przy 
ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania stałego 
rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego”,

– uwzględniając art. 12 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że 
„wymogi ochrony konsumentów są uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu 
innych polityk i działań Unii”,

– uwzględniając art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz protokół nr 26 do 
niego w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym (gospodarczym),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady Europejskiej pt. „Europa 2020, strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku – w stronę 
społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności” (COM(2010)0608),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan osiągnięcia wyników dla Europy – z myślą 
o obywatelach” (COM(2006)0211), 

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Jednolity rynek Europy XXI wieku” 
(COM(2007)0724) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji pt. „The 
single market: review of achievements” („Jednolity rynek – przegląd osiągnięć”) 
(SEC(2007)1521), rezolucję Parlamentu z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu 



jednolitego rynku1 oraz dokument roboczy służb Komisji pt. „The Single Market Review: 
one year on” („Przegląd jednolitego rynku – rok później”) (SEC(2008)3064),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Możliwości, dostęp i solidarność: ku nowej wizji 
społecznej Europy XXI wieku” (COM(2007)0726), komunikat Komisji pt. „Usługi 
świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: 
nowe zobowiązanie europejskie” (COM(2007)0725) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 
27 września 2006 r. w sprawie białej księgi Komisji na temat usług użyteczności 
publicznej2,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku3 oraz zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 
2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa 
krajowego4,

– uwzględniając tabelę wyników rynku wewnętrznego z lipca 2009 r. (SEC(2009)1007) 
oraz rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego 
z dnia 9 marca 2010 r.5 oraz 23 września 2008 r.6,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pt. „Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 
2007-2013 – wzmocnienie pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz 
zapewnienie ich skutecznej ochrony” oraz rezolucję Parlamentu z dnia 20 maja 2008 r. 
w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-20137,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. pt. „Monitorowanie 
wyników dotyczących konsumentów na jednolitym rynku: drugie wydanie tablicy 
wyników dla rynków konsumenckich” (COM(2009)0025) oraz towarzyszący mu 
dokument roboczy służb Komisji pt. „Druga tablica wyników dla rynków 
konsumenckich” (SEC(2009)0076),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania 
dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330) oraz 
sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów”) (COM(2009)0336),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu 
konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

                                               
1 Dz.U. C 187E z 24.7.2008, s. 80.
2 Dz.U. C 306E z 15.12.2006, s. 277.
3 Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.
4 Dz.U. L 98 z 16.4.2005, s. 47.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0051.
6 Dz.U. C 309E z 4.12.2008, s. 46.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0210.



– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta1,

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego dla Komisji dotyczące ożywienia 
jednolitego rynku,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i społecznego3,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Mobilna młodzież” (COM(2010)0477),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie pełnego 
ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym4,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. 
– usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE (COM(2010)0603),

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcji 
ds. jednolitego rynku, produkcji i konsumpcji, pt. „Obstacles to the European single 
market 2008” („Przeszkody dla jednolitego rynku europejskiego w 2008 r.”)5,

– uwzględniając sprawozdanie roczne SOLVIT za rok 2008 dotyczące rozwoju 
i skuteczności sieci SOLVIT (SEC(2009)0142), dokument roboczy służb Komisji z dnia 
8 maja 2008 r. w sprawie planu działania SMAS dotyczącego zintegrowanego podejścia 
do oferowania obywatelom i przedsiębiorstwom usług wsparcia w dziedzinie wspólnego 
rynku (SEC(2008)1882) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie 
SOLVIT6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu, mające na celu 
stworzenie ogólnych ramowych przepisów i zasad dotyczących akredytacji i nadzoru 
rynkowego7,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych, Komisji Prawnej i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych (A7-0072/2011),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0046.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0047.
7 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.



A. mając na uwadze, że funkcjonowanie jednolitego rynku jest główną siłą napędzającą, 
która umożliwi Unii Europejskiej osiągnięcie pełnego potencjału w dziedzinach takich jak 
konkurencyjność, inteligentny, sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony 
rozwój, tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy, dążenie do stworzenia równych 
szans dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, ustanowienie równych praw dla wszystkich 
obywateli europejskich oraz wzmocnienie społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności,

B. mając na uwadze, że Akt o jednolitym rynku odnosi się do Europejczyków, będących 
aktywnymi uczestnikami europejskiej gospodarki,

C. mając na uwadze, że jednolity rynek nie może być rozpatrywany jedynie pod względem 
gospodarczym, ale musi być postrzegany jako część szerszych ram prawnych, 
zapewniających konkretne, podstawowe prawa obywatelom, konsumentom, 
pracownikom, przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, a w szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP) wszelkiego rodzaju, 

D. mając na uwadze, że obywatele, którzy zamierzają studiować bądź pracować w innym 
państwie członkowskim lub przenieść się do innego państwa członkowskiego lub 
dokonywać transgranicznych zakupów, oraz przedsiębiorstwa, które zamierzają podjąć 
działalność w innym państwie członkowskim lub prowadzić handel transgraniczny, 
napotykają zbyt wiele przeszkód; mając na uwadze, że przeszkody te wynikają 
m.in. z niewystarczająco zharmonizowanych przepisów krajowych, z niewielkich 
możliwości przenoszenia praw do zabezpieczenia społecznego oraz z nadmiernej 
biurokracji, co utrudnia swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w Unii,

E. mając na uwadze, że – jak podkreślono w sprawozdaniu M. Montiego i w rezolucji 
w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom –
urzeczywistnienie jednolitego rynku wymaga całościowej wizji zmierzającej do dalszego 
wzmocnienia jego rozwoju, zakładającej włączenie wszystkich odpowiednich strategii 
politycznych w jeden strategiczny cel rynkowy obejmujący nie tylko politykę 
konkurencji, lecz również m.in. strategie polityczne dotyczące dziedzin takich jak 
przemysł, konsumenci, energia, transport, technologie cyfrowe, środowisko, zmiana 
klimatu, handel, sprawy regionalne, sprawiedliwość i obywatelstwo, aby osiągnąć wysoki 
poziom integracji,

F. mając na uwadze, że jednolity rynek powinien oferować europejskim konsumentom 
większy wybór przy niższych cenach, przy czym szczególnie dotyczy to osób 
mieszkających na trudniej dostępnych obszarach, takich jak wyspy, tereny górskie 
i regiony słabo zaludnione, oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

G. mając na uwadze, że drukowane i dostępne w Internecie materiały publikowane przez 
Komisję często są zbyt abstrakcyjne lub zbyt skomplikowane, aby rzeczywiście 
zaangażować obywateli i dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców,

H. mając na uwadze, że ważne jest, aby Akt o jednolitym rynku nie składał się z szeregu 
wzajemnie niepowiązanych środków oraz aby wszystkie wnioski przyczyniały się do 
osiągnięcia spójnego celu,

I. Wprowadzenie



1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym 
rynku”, a szczególnie jego rozdział II „Odzyskanie zaufania dzięki umieszczeniu 
Europejczyków w centrum jednolitego rynku”, w którym przedstawiono 19 inicjatyw 
ukierunkowanych na potrzeby obywateli europejskich; 

2. uważa, że propozycje zawarte w komunikacie są ogólnie zgodne z oczekiwaniami 
Parlamentu, ale muszą być nadal wzmacniane, aby obywatele stali się centralnym 
punktem jednolitego rynku; 

3. z żalem zauważa, że komunikat został podzielony na trzy rozdziały, skoncentrowane na 
zagadnieniach dotyczących Europejczyków, przedsiębiorstw i zarządzania, a nie 
podzielono go na podstawie linii tematycznych; podkreśla, że konkurencyjność 
jednolitego rynku i jego akceptacja wśród obywateli nie powinny być uważane za 
sprzeczne, a za wzajemnie wzmacniające się cele; uważa jednak, że trzy rozdziały tego 
komunikatu są tak samo ważne i wzajemnie powiązane oraz że należy zastosować do 
nich spójne podejście, uwzględniając propozycje i zastrzeżenia przedstawione przez 
zainteresowane podmioty na szczeblu UE i w państwach członkowskich;

4. zdecydowanie uważa, że Akt o jednolitym rynku musi stanowić spójny i zrównoważony 
pakiet środków, zgodny z duchem sprawozdania L. Grecha (A7-0132/2010) oraz 
sprawozdania M. Montiego, co kładzie fundament pod Europę wartości dodanej dla 
obywateli i przedsiębiorstw;

5. twierdzi, że ponowne zwrócenie się ku idei rynku wewnętrznego i jej pogłębienie ma 
ogromne znaczenie w kontekście strategii politycznych UE na rzecz przeciwdziałania 
skutkom kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w ramach strategii UE 2020;

6. uważa, że w wielu dziedzinach, np. swobodnego przepływu osób, towarów i usług, 
Europejczycy nie wykorzystali jeszcze w pełni potencjału jednolitego rynku oraz że 
potrzebne są nowe inicjatywy, w szczególności w celu zagwarantowania skutecznej 
geograficznej mobilności siły roboczej w Europie;

7. jest zdania, że w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku powinno się polepszyć 
opiekę społeczną, prawa pracowników oraz zagwarantować wszystkim Europejczykom 
sprawiedliwe warunki pracy;

8. popiera koncepcję Komisji zakładającą podjęcie w całej Europie – przez przyjęcie Aktu 
o jednolitym rynku – kompleksowej i pragmatycznej debaty na temat korzyści i kosztów 
rynku wewnętrznego oraz zwraca się do Komisji o zapewnienie skutecznego stosowania 
przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, które zmniejszają obciążenie 
administracyjne dla obywateli;

9. podziela przekonanie, że pełne urzeczywistnienie jednolitego rynku europejskiego 
powinno stanowić podstawę ukończenia procesu integracji politycznej i gospodarczej;

10. podkreśla w szczególności, że we wspomnianym komunikacie Komisja zobowiązała się 
do promowania nowych podejść do zrównoważonego rozwoju,

11. podkreśla, że źle wdrażane i stosowane przez państwa członkowskie są nie tylko przepisy 
dotyczące jednolitego rynku, lecz również inne przepisy dotyczące praw obywateli 
europejskich i innych osób posiadających prawo pobytu; wzywa państwa członkowskie 



do zadbania o sprawniejsze wdrożenie w szczególności dyrektywy o swobodnym 
przepływie (2004/38/WE);

12. uważa, że wysiłki na rzecz urzeczywistnienia jednolitego rynku muszą koncentrować się 
na problemach i prawach obywateli, konsumentów, użytkowników usług publicznych 
oraz przedsiębiorstw i przynosić im wymierne korzyści, w celu przywrócenia ich pełnego 
zaufania do jednolitego rynku oraz w celu lepszego uświadomienia im oferowanych przez 
ten rynek korzyści; 

13. apeluje do państw członkowskich i Komisji o połączenie sił, aby przedstawić jednolity 
rynek obywatelom, a także zapewnić świadomość wynikających z niego korzyści oraz 
powszechne rozumienie i egzekwowanie praw obywateli jako konsumentów; w związku 
z tym uznaje potrzebę istnienia lepszych strategii komunikacyjnych, które naprawdę 
wzbudzą zainteresowanie większości obywateli, oraz potrzebę szerokiego i kreatywnego 
wykorzystywania nowoczesnych technologii,

14. podkreśla, że w jednolitym rynku dla Europejczyków chodzi przede wszystkim 
o zatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz że zasadnicze znaczenie ma 
utworzenie środowiska, w którym przedsiębiorstwa i obywatele mogą w pełni 
wykonywać swoje prawa;

15. podkreśla, że jednolity rynek ma ogromny potencjał pod względem zatrudnienia, wzrostu 
i konkurencyjności oraz że należy przyjąć zdecydowaną politykę strukturalną, aby 
w pełni ten potencjał wykorzystać;

16. podkreśla, że wyzwania demograficzne wymagają strategii, która pomogłaby tworzyć 
miejsca pracy wypełniające luki na rynku pracy UE;

17. przypomina pogląd – wyrażony w rezolucji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia 
jednolitego rynku konsumentom i obywatelom – zgodnie z którym Komisja powinna 
wspierać tworzenie „przyjaznych dla konsumenta” przepisów odnoszących się do 
jednolitego rynku w celu zadbania, aby funkcjonowanie jednolitego rynku w pełni 
uwzględniało interes konsumentów;

18. wskazuje, że zaufanie obywateli i konsumentów ma podstawowe znaczenie dla 
funkcjonowania jednolitego rynku i nie można przyjmować go za oczywistość, lecz 
należy je pielęgnować; uważa w szczególności, że w celu spełnienia obietnic państwa 
członkowskie i instytucje UE muszą dopilnować, aby istniejące ramy jednolitego rynku 
funkcjonowały z pełną wydajnością; zaznacza, że dla pomyślnego urzeczywistnienia 
jednolitego rynku tak samo jak zaufanie obywateli niezbędne są sprzyjające warunki dla 
przedsiębiorstw; jest przekonany, że aby można osiągnąć obydwa te cele, integracji 
gospodarczej towarzyszyć powinny odpowiednie środki społeczne, środowiskowe 
i dotyczące ochrony konsumentów;

19. uważa ponadto, że w odniesieniu do zapewniania wartości dodanej obywatelom 
europejskim propozycje dotyczące jednolitego rynku muszą być zgodne z zasadami 
pomocniczości i niezależności państw członkowskich oraz wspierać wymianę najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi;

20. podkreśla brak bezpośredniej komunikacji z obywatelami i uważa, że przedstawicielstwa 
UE w państwach członkowskich muszą być upoważnione do natychmiastowego 



reagowania na negatywne i wprowadzające w błąd doniesienia w mediach przez 
prezentowanie faktów i powinny podejmować dalsze wysiłki w celu zapewniania 
informacji na temat prawodawstwa europejskiego oraz projektów i programów 
europejskich, tym samym wspierając także prowadzenie opartej na wiedzy debaty na 
tematy europejskie; opowiada się ponadto za szerokim i kreatywnym wykorzystywaniem 
nowoczesnych technologii, w tym w formie fabularnych gier wideo, w które młodzi 
ludzie mogą grać i w ramach których mogą współzawodniczyć na szczeblu europejskim 
(np. w ramach unijnych zawodów dla szkół), a jednocześnie uczyć się o sposobie 
funkcjonowania gospodarki i UE;

21. podkreśla, że można i należy zwiększyć skuteczność i legitymację demokratyczną 
poszerzonej UE, ponieważ poparcie obywateli europejskich dla UE wyraźnie się 
zmniejsza; jest zdania, że na zjednoczenie narodów Europy – co powinno być priorytetem 
UE – poświęca się zbyt mało czasu i wysiłków lub stosuje się niewłaściwe metody; 
apeluje w związku z tym o to, aby państwa członkowskie i instytucje UE podejmowały 
większe wysiłki w celu osiągnięcia poparcia dla UE oraz w celu przekonania 
Europejczyków o znaczeniu wartości UE oraz o jej przydatności i przynoszonych przez 
nią korzyściach;

22. uważa, że walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną ma decydujące znaczenie dla 
sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuowania działań w tej dziedzinie przy wykorzystaniu wszelkich 
dostępnych instrumentów, w tym również mechanizmu weryfikacji i współpracy;

23. podkreśla potrzebę uwzględnienia przy opracowywaniu Aktu o jednolitym rynku celów 
programu sztokholmskiego, w szczególności w odniesieniu do kwestii otwartych granic 
i swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i osób.

24. stwierdza, że państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia i wdrożenia 
prawodawstwa europejskiego dotyczącego rynku wewnętrznego i związanych z nim praw 
obywateli europejskich; 

25. podkreśla, że realizacja jednolitego rynku musi odbywać się przy pełnym poszanowaniu 
praw obywateli i mieszkańców Unii, zgodnie z postanowieniami Karty praw 
podstawowych;

26. uważa, że proces składania i rozpatrywania petycji może pozytywnie przyczynić się do 
przyjęcia przez obywateli lepszego podejścia do rynku wewnętrznego;

27. zachęca Komisję, aby przyjęła jasną, dostępną i zrozumiałą „kartę obywatela” dotyczącą 
prawa do zamieszkania i pracy w dowolnym miejscu w UE oraz rozwijała odpowiednio 
ukierunkowane, wielojęzyczne informacje na temat codziennych problemów, z jakimi 
spotykają się obywatele podczas przemieszczania się, zakupów lub sprzedaży w Europie, 
oraz na temat standardów społecznych, zdrowotnych oraz związanych z ochroną 
konsumentów i ochroną środowiska, których mają oni prawo oczekiwać;

28. uważa, że 19 działaniom zaproponowanym przez Komisję powinno się nadać priorytety 
zgodnie z ich wpływem na tworzenie miejsc pracy i zdolnością przynoszenia wymiernych 
korzyści, a także ich wykonalnością dla obywateli europejskich w realistycznym terminie;

29. przypomina, że w swojej rezolucji w sprawie gospodarki społecznej Parlament Europejski 



wezwał do większego uznawania przedsiębiorstw gospodarki społecznej, w tym do 
ogólnego uwzględnienia tej koncepcji w strategiach politycznych UE, do bardziej 
ożywionego dialogu z przedstawicielami gospodarki społecznej, do poprawy środków 
służących wpieraniu przedsiębiorstw i do ich uznawania w kontekście dialogu 
społecznego; przypomina, że w tej samej rezolucji Parlament Europejski wezwał do 
uwzględnienia przedsiębiorstw gospodarki społecznej w rejestrach krajowych oraz do 
sporządzenia szczegółowych statystyk dotyczących działalności przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej;

30. wzywa do rozpoczęcia emitowania w telewizji europejskiego konkursu na europejskie 
przedsiębiorstwo transgraniczne roku w celu uświadomienia obywatelom możliwości 
i korzyści oferowanych przez jednolity rynek oraz potencjału młodych pomysłowych 
ludzi; uważa, że atrakcyjność oglądania osób z różnych części Europy, które zbierają się, 
aby stworzyć plan biznesowy, zgromadzić fundusze i rozpocząć wspólne prowadzenie 
pozytywnej działalności, pomogłaby propagować zarówno ideę Europy i jednolitego 
rynku, jak i ideę przedsiębiorczości; ponadto jest przekonany, że monitorowanie 
zwycięskiego przedsiębiorstwa przez rok – przy skupieniu się również na jego 
pracownikach oraz przyjaciołach i rodzinach – mogłoby uwydatnić zalety i wady 
jednolitego rynku oraz sposoby eliminowania tych wad w celu uświadomienia 
obywatelom tego, czym Europa jest w rzeczywistości, również pod względem czynnika 
ludzkiego;

31. przypomina o potrzebie uwzględnienia w ramach zintegrowanej polityki UE sytuacji 
regionów, w których panują specyficzne warunki terytorialne, w szczególności regionów 
najbardziej oddalonych określonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, tak aby zapewnić tym regionom i działającym na ich terenie 
przedsiębiorstwom, pracownikom i obywatelom możliwość pełnej integracji na 
jednolitym rynku UE, a tym samym możliwość pełnego czerpania z niego korzyści; 
zachęca Komisję do tego, by utrzymała i nadal rozwijała specjalne przepisy dla tych 
regionów; przypomina o potrzebie rozszerzenia zakresu europejskiego planu działania na 
rzecz sąsiedztwa, o którym mowa w komunikacie Komisji COM(2004)0343 i który 
mógłby być wsparciem dla integracji na jednolitym rynku; wzywa także do rozszerzenia 
i wzmocnienia propozycji zawartych w rozdziale zatytułowanym „Wzmocnienie 
solidarności w obrębie jednolitego rynku”, a w szczególności do należytego 
uwzględnienia wpływu jednolitego rynku na regiony znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji, aby zaplanować i wesprzeć podejmowane przez nie wysiłki dostosowawcze;

II. Ocena ogólna

32. wzywa Komisję do podjęcia pilnych działań w celu wsparcia mobilności obywateli 
z myślą o promowaniu zrównoważonego wzrostu, zatrudnienia i integracji społecznej, 
wzywa też do stworzenia „tablicy wyników mobilności” umożliwiającej mierzenie 
mobilności w UE; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji 
dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, inicjatywę „mobilna młodzież”, 
europejski paszport umiejętności, wniosek w sprawie praw pasażerów linii lotniczych, 
inicjatywę na rzecz dostępu do określonych podstawowych usług bankowych oraz 
proponowaną inicjatywę na rzecz zwiększenia przejrzystości i porównywalności opłat 
bankowych; sugeruje, aby Komisja w ramach swojej oceny skutków przeprowadziła 
analizę kosztów i korzyści oraz dążyła do osiągnięcia synergii między wyżej 
wymienionymi inicjatywami; wzywa Komisję do zwiększenia i rozszerzenia udziału 



w programach na rzecz mobilności, szczególnie wśród młodzieży oraz do podniesienia 
statusu tych programów;

33. zauważa, że kwestie związane z bezpieczeństwem produktów i nadzorem rynkowym mają 
największe znaczenie dla obywateli europejskich; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wieloletni plan działania Komisji na rzecz rozwoju europejskiego nadzoru 
rynkowego oparty na wytycznych dotyczących kontroli celnych i bezpieczeństwa 
produktów oraz apeluje do Komisji o stworzenie systemu nadzoru nad jednolitym 
rynkiem dla wszystkich produktów na podstawie jednego aktu prawnego, obejmującego 
zarówno dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, jak i rozporządzenie 
w sprawie nadzoru rynkowego; wzywa Komisję, aby odgrywała bardziej aktywną rolę 
w koordynowaniu i wymianie najlepszych praktyk między krajowymi służbami celnymi 
a organami do spraw nadzoru rynkowego w celu zwiększenia skuteczności kontroli 
granicznych towarów przywożonych z państw trzecich; wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do przeznaczania zasobów potrzebnych do zapewnienia skuteczności działań 
z zakresu nadzoru rynkowego;

34. apeluje do Komisji, aby zwróciła się do państw członkowskich, które nadal nakładają 
ograniczenia na swoich rynkach pracy, o dokonanie przeglądu przepisów przejściowych 
z myślą o otwarciu rynków pracy dla wszystkich pracowników europejskich;

35. uważa, że napływ wysoko wykwalifikowanych imigrantów i pracowników sezonowych 
byłby korzystny dla gospodarki europejskiej; wobec tego wzywa państwa członkowskie 
do usuwania w trybie przyspieszonym ograniczeń obowiązujących na ich rynkach pracy w 
stosunku do wszystkich obywateli UE; ponadto wzywa Komisję, aby nadal rozwijała 
politykę imigracyjną w stosunku do tych grup, zwracając uwagę, aby krajów pochodzenia 
imigrantów nie pozbawiać niezbędnych im zasobów ludzkich, a jednocześnie doskonaląc 
środki dotyczące zarządzania granicami zewnętrznymi i zapobiegania nielegalnej 
imigracji;

36. przypomina, że zasada niedyskryminacji na rynku wewnętrznym likwiduje nakładany 
na obywateli innego państwa członkowskiego obowiązek dostarczenia oryginalnych 
dokumentów, poświadczonych kopii, zaświadczenia o obywatelstwie lub urzędowego 
tłumaczenia dokumentów w celu skorzystania z usługi bądź z korzystniejszych warunków 
lub cen;

37. jest zdania, że dyrektywa usługowa tworzy podstawowe ramy dla podniesienia poziomu 
swobodnego przepływu usługodawców, a także ma na celu wzmocnienie praw 
konsumentów jako odbiorców usług i zwiększenie dostępności informacji, pomocy 
i przejrzystości w odniesieniu do usługodawców i świadczonych przez nich usług;

38. wzywa Komisję do przedstawienia praktycznych propozycji dotyczących rozszerzenia 
ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, tak aby objęła ona 
małe przedsiębiorstwa;

39 z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, aby zaproponować inicjatywę ustawodawczą 
mającą na celu zreformowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych; wzywa 
Komisję do dokonania oceny acquis i do opublikowania zielonej księgi w terminie do 
września 2011 r.; zwraca uwagę na potrzebę zagwarantowania możliwości przenoszenia 
uprawnień emerytalnych; wzywa państwa członkowskie do większego skoordynowania 



ich strategii politycznych dotyczących systemów emerytalnych oraz do wymiany 
najlepszych praktyk na szczeblu europejskim;

40. postuluje wyraźniejsze powiązanie programów szkół średnich i wyższych z potrzebami 
rynku pracy oraz zwraca uwagę na istotną rolę praktyk zawodowych; wzywa Komisję do 
wspierania edukacji formalnej i nieformalnej; jest przekonany, że stosowanie legitymacji 
zawodowych mogłoby stanowić konkretny sposób ułatwienia mobilności specjalistów na 
jednolitym rynku, przynajmniej w określonych sektorach; apeluje do Komisji, aby przed 
dokonaniem tego przeglądu przeprowadziła ocenę wpływu wprowadzenia europejskich 
legitymacji zawodowych, uwzględniając wynikające z nich korzyści, ich wartość dodaną, 
wymogi dotyczące ochrony danych i koszty;

41. uważa, że Komisja powinna finansować europejską wymianę umiejętności, dzięki której 
małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z umiejętności dostępnych 
w większych przedsiębiorstwach, tym samym promując synergię i doradztwo;

42. z zadowoleniem przyjmuje zamiar przyjęcia przez Komisję komunikatu w sprawie 
priorytetów energetycznych na lata 2020-2030; wzywa Komisję do rozwiązania problemu 
brakujących połączeń infrastrukturalnych i do ułatwienia zintegrowania odnawialnych 
źródeł energii, aby stworzyć w pełni funkcjonujący wewnętrzny rynek energii;

43. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wdrożenia 
dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (96/71/WE) z myślą o zagwarantowaniu 
przestrzegania praw pracowników delegowanych oraz doprecyzowaniu obowiązków 
organów krajowych i przedsiębiorstw; wzywa państwa członkowskie do usunięcia 
niedociągnięć związanych z wdrożeniem i egzekwowaniem tej dyrektywy;

44. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez Komisję środek mający na celu 
zapewnienie dostępu do określonych podstawowych usług bankowych; zauważa, że 
środki kontrolne stosowane w odniesieniu do klientów, którzy są uznawani za 
stwarzających dla banku wyższe ryzyko, powinny być obiektywnie uzasadnione 
i proporcjonalne; z zadowoleniem przyjmuje proponowaną inicjatywę na rzecz 
zwiększenia przejrzystości i porównywalności opłat bankowych;

45. wzywa Komisję, by w swoim programie uwzględniła kluczowe inicjatywy w zakresie 
usług finansowych (jak np. jednolity obszar płatności w euro (SEPA) i zwiększona 
pewność prawna w zakresie holdingów papierów wartościowych), które są dla jednolitego 
rynku bardzo ważne; podkreśla, że system płatności dzielonych stanowi przeszkodę dla 
transgranicznej wymiany handlowej; wzywa Komisję do dalszego usprawniania systemu 
SEPA, tak aby zdefiniować podstawowe usługi płatnicze dostępne w przypadku 
wszystkich kart kredytowych, zwiększając przejrzystość kosztów transakcyjnych i 
obniżając opłaty za wymianę w UE;

46. wzywa do wprowadzenia odpowiednich ram prawnych dotyczących fundacji, towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych i stowarzyszeń, aby nadać im europejski status, zapobiec 
niepewności prawnej oraz wspierać inne przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i inne 
projekty społeczne; z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar 
przeprowadzenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1435/2003 w sprawie statutu 
spółdzielni europejskiej, postuluje, aby w ramach tego przeglądu opracowano 
rzeczywiście autonomiczny statut; podkreśla, że potrzebna jest poprawa transgranicznego 



zasięgu przedsiębiorstw gospodarki społecznej oraz maksymalizacja ich potencjału 
biznesowego, społecznego, kulturalnego i innowacyjnego na jednolitym rynku;

47. z zadowoleniem przyjmuje zamiar uwzględnienia przez Komisję społecznego wpływu 
proponowanego prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku zawsze, gdy jest to 
konieczne, aby podejmować bardziej świadome i większym stopniu oparte na dowodach 
decyzje polityczne; zachęca Komisję do przedstawienia zbioru wskaźników, które 
mogłyby być wykorzystywane przy ocenie społecznego wpływu prawodawstwa; uważa, 
że taka ocena wpływu powinna zostać przeprowadzona w ramach zintegrowanej oceny 
odnoszącej się do wszystkich istotnych skutków danej propozycji (np. skutków 
finansowych, środowiskowych i oraz związanych z konkurencyjnością, tworzeniem 
miejsc pracy i wzrostem);

48. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego kredytów hipotecznych w reakcji na obecny brak ochrony 
konsumentów, niepewność prawną w dziedzinie kredytów hipotecznych oraz 
niedostateczną porównywalność warunków i opcji oferowanych przez pomioty 
udzielające kredytów hipotecznych, z myślą o zagwarantowaniu stabilności systemu 
gospodarczego i finansowego oraz o zmniejszeniu barier, tak aby podmioty udzielające 
kredytów hipotecznych mogły prowadzić działalność, a obywatele mogli otrzymywać 
kredyty hipoteczne w innym państwie członkowskim;

49. z żalem zauważa, że w komunikacie Komisji dotyczącym Aktu o jednolitym rynku nie 
przewidziano podjęcia żadnych działań dotyczących opłat roamingowych, pomimo 
wymiernego charakteru takich działań i pomimo wysokich oczekiwań obywateli w tym 
obszarze; apeluje do Komisji o zaproponowanie rozszerzenia obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie roamingu zarówno pod względem okresu obowiązywania – do 
czerwca 2015 r. – jak i pod względu zakresu, z wprowadzeniem pułapów cen detalicznych 
za roaming danych; uważa, że aby osiągnąć cele dotyczące agendy cyfrowej, należy objąć 
tę inicjatywę Aktem o jednolitym rynku; apeluje do sektora telekomunikacyjnego 
o wspieranie modelu biznesowego opartego na opłatach ryczałtowych za transmisję 
danych, pocztę głosową i wiadomości tekstowe w roamingu w całej UE;

50. wzywa Komisję do pilnego przyjęcia środków na rzecz stabilizacji rynków finansowych, 
do zapewnienia działania tych rynków z korzyścią dla gospodarki realnej oraz do 
utworzenia odpowiednio regulowanego i nadzorowanego jednolitego rynku detalicznego z 
myślą o realizacji dwóch celów: wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz 
zapewnienia stabilności finansowej poprzez unikanie gwałtownego wzrostu cen, w 
szczególnosci na rynku nieruchomości;

51. wzywa Komisję do zidentyfikowania i usunięcia przeszkód podatkowych, które wciąż 
napotykają Europejczycy; wzywa do bardziej zdecydowanych działań na rzecz 
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu Europejczyków;

52. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, aby rozpocząć konsultacje społeczne 
dotyczące ładu korporacyjnego i zwiększenia przejrzystości przekazywanych przez 
przedsiębiorstwa informacji dotyczących kwestii środowiskowych i poszanowania praw 
człowieka, lecz podkreśla znaczenie podejmowania dalszych konkretnych działań 
mających promować rozsądną i uzasadnioną politykę wynagrodzeń, odpowiedni udział 
kobiet w organach zarządzających i decyzyjnych, docenienie długoterminowego 



zaangażowania akcjonariuszy oraz wzmocnienie programów konsultacji z pracownikami, 
partycypacji pracowniczej i akcjonariatu pracowniczego; domaga się w szczególności 
wspierania akcjonariatu pracowniczego, wzmocnienia długoterminowego zaangażowania 
akcjonariuszy i promowania praw pracowników i ich przedstawicieli w zakresie dostępu 
do informacji i konsultacji, wraz z prawem do udziału w procesie decyzyjnym; zaznacza, 
że większa przejrzystość, dobre stosunki z personelem oraz procesy produkcyjne spójne 
z zasadami zrównoważonego rozwoju również leżą w interesie przedsiębiorstw, ich 
właścicieli oraz inwestorów;

53. odnotowuje wniosek Komisji dotyczący inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
i zaleca przeprowadzenie procesu konsultacyjnego dotyczącego tego projektu, aby 
dokonać oceny potencjału tej inicjatywy pod względem wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy;

54. uważa, że w Akcie o jednolitym rynku powinno się zaproponować sposoby, jakimi sektor 
publiczny może w większym stopniu angażować przedsiębiorstwa w propagowanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie świadczenia usług publicznych; zachęca Komisję do 
podjęcia wysiłków na rzecz określenia ram jakości dla usług świadczonych w interesie 
ogólnym przez udostępnienie organom publicznym zestawu instrumentów pozwalających 
ocenić jakość takich usług i dokonać sektorowego i transnarodowego porównania;

55. wzywa Komisję do ułatwienia stosowania zasad UE przez doprecyzowanie kryteriów 
zgodności pomocy państwa i zamówień publicznych związanych z usługami socjalnymi 
świadczonymi w interesie ogólnym z jednolitym rynkiem;

56. wzywa do strategicznego i odpowiedniego wykorzystywania środków funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności oraz do ekspansji sieci transeuropejskich z myślą 
o rozwoju jednolitego rynku;

57. zwraca się szczególną uwagę na wartość dodaną sieci TEN-T, zwłaszcza projektów 
posiadających charakter transgraniczny i rozładowujących zatory; wskazuje, że sieć TEN-
T zapewnia wydajne ramy przepływu osób i towarów w UE, oraz zauważa, że w strategii 
Europa 2020 uznano wartość dodaną przyspieszenia projektów strategicznych, które 
przekraczają granice, usuwają zatory i wspierają węzły intermodalne (miasta, porty, 
lotniska, platformy logistyczne);

58. popiera koncepcję sieci podstawowej składającej się ze zgodnych z tymi zasadami 
projektów priorytetowych, które powinny być zatem głównymi beneficjentami 
finansowania UE, oraz apeluje, aby inwestycje transportowe wspierane przez UE 
współgrały z innymi powiązanymi projektami dotyczącymi infrastruktury transportowej, 
otrzymującymi unijne środki finansowe z innych źródeł;

59. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie rzeczywistych praw dla pasażerów 
podróżujących po terytorium UE w sektorze przewozów lotniczych, kolejowych, 
morskich, autokarowych i autobusowych i uznaje te prawa za niezbędny element 
ułatwiania swobodnego przepływu osób w ramach jednolitego rynku;

60. wzywa do przeglądu stosowania tych praw w sektorze transportu lotniczego, po którym to 
przeglądzie w razie potrzeby przedstawione zostaną wnioski ustawodawcze mające na 
celu doprecyzowanie i konsolidację tych praw z myślą o zapewnieniu ich jednolitego 



stosowania w całej Unii Europejskiej oraz o eliminacji ryzyka zakłóceń konkurencji na 
jednolitym rynku zarówno w ramach poszczególnych środków transportu, jak i między 
różnymi środkami transportu; postuluje, aby wnioski te obejmowały odpowiednią ochronę 
konsumentów w dziedzinach takich jak zorganizowane imprezy turystyczne, upadłość 
i nadmierne opłaty za usługi;

61. podkreśla, że obowiązujące ramy prawne regulujące prawa pasażerów linii lotniczych 
wymagają lepszych środków egzekwowania, aby obywatele, w szczególności osoby 
o ograniczonej sprawności ruchowej, mogli w pełni korzystać ze swoich praw; wzywa 
Komisję, aby przyjęła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie praw 
pasażerów w transporcie lotniczym, w celu wzmocnienia ochrony konsumentów, oraz 
komunikat dotyczący praw pasażerów wszystkich środków transportu, a w jego 
następstwie wnioski ustawodawcze;

62. wzywa Komisję, aby korzystała z doświadczeń zdobytych dotąd w dziedzinie praw 
pasażerów, określiła wspólne wzorce między środkami transportu oraz przedstawiła 
ogólne wytyczne dotyczące polityki na najbliższe lata, skoncentrowane w szczególności 
na tym, w jaki sposób można zwiększyć wiedzę pasażerów o ich prawach i sposobach 
korzystania z nich;

63. wzywa Komisję, aby zachęcała do wykorzystywania nowych technologii w ramach 
skutecznego i zrównoważonego systemu transportowego pomocnego dla pasażerów, 
wspierając korzystanie ze zintegrowanej sprzedaży biletów;

64. zwraca uwagę na potrzebę urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego oraz zauważa, 
że płynące z niego korzyści będą miały bezpośredni wpływ na życie codzienne 
Europejczyków; apeluje o przyjęcie środków mających na celu propagowanie e-zdrowia 
i powszechnego dostępu do usług łączności szerokopasmowej po przystępnych cenach; 
z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej europejski program 
działania w zakresie widma radiowego, w szczególności uwolnienie pasma 800 MHz 
dywidendy cyfrowej do 2013 r., tak aby rynku bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej mógł szybko się rozwijać i aby zapewnić dostęp do szybkiego Internetu 
wszystkim obywatelom, szczególnie mieszkającym w mniej dostępnych częściach 
Europy, takich jak wyspy, tereny górskie i regiony słabo zaludnione;

65. wzywa państwa członkowskie, aby nie postrzegały wniosku Komisji w sprawie 
horyzontalnej dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji (COM(2008)0426) 
jedynie w kategoriach kosztów, lecz również spojrzały nań z perspektywy potencjalnych 
korzyści w przypadku, gdy obywatele, którzy wcześniej nie czuli się bezpiecznie 
w pewnych dziedzinach, zaczną w nich korzystać z usług;

66. zdecydowanie popiera „25 działań na rzecz poprawy jakości życia obywateli UE” 
wymienionych w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2010 
(COM(2010)0603), szczególnie działania dotyczące poprawy ochrony ofiar, podejrzanych 
i oskarżonych;

67. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę w sprawie praw pacjentów w ramach 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz wzywa państwa członkowskie do jej pełnego 
wdrożenia;



III. Priorytety

68. wzywa Komisję do zatwierdzenia poniższej listy propozycji jako priorytetów Parlamentu:

1. wzywa Komisję, aby przyjęła środki mające na celu zwiększenie mobilności 
obywateli europejskich, w szczególności przez opublikowanie do września 
2011 r. zielonej księgi w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym 
ocenę istniejących ram, oraz – w razie potrzeby – przedstawienie inicjatywy 
ustawodawczej zmierzającej do reformy tych ram w 2012 r., jednocześnie 
oceniając wykonalność i wartość dodaną ogólnounijnych legitymacji 
zawodowych oraz „europejskiego paszportu umiejętności” w 2011 r. oraz 
wprowadzając „tablicę wyników mobilności” umożliwiającą mierzenie 
mobilności w UE;

2. wzywa Komisję, aby odgrywała bardziej aktywną rolę w koordynowaniu 
działań organów do spraw nadzoru rynkowego i organów celnych, w celu 
zwiększenia skuteczności kontroli granicznych towarów przywożonych 
z państw trzecich, oraz aby do 2011 r. opracowała wieloletni plan działania na 
rzecz rozwoju skutecznego europejskiego nadzoru rynkowego dla wszystkich 
produktów, jednocześnie pozwalając państwom członkowskim na elastyczność 
w wypełnianiu ich zobowiązań prawnych; 

3. apeluje do Komisji o zaproponowanie rozszerzenia obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie roamingu zarówno pod względem okresu 
obowiązywania – do czerwca 2015 r. – jak i pod względu zakresu, 
z wprowadzeniem pułapów cen detalicznych za roaming danych, w celu 
ograniczenia kosztów roamingu dla obywateli i przedsiębiorstw;

4. wzywa Komisję, aby do czerwca 2011 r. przedstawiła wniosek ustawodawczy 
dotyczące zagwarantowania dostępu do określonych podstawowych usług 
bankowych, a do końca 2011 r. poprawiła przejrzystość i porównywalność 
opłat bankowych;

5. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego mającego na 
celu likwidację przeszkód napotykanych przez mobilnych pracowników, aby 
zapewnić pełną możliwość przenoszenia praw emerytalnych; 

69. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.



UZASADNIENIE

W dniu 11 listopada 2010 r. Komisja przyjęła projekt komunikatu dotyczącego odbudowy 
zaufania Europejczyków do jednolitego rynku1. Akt o jednolitym rynku będzie przedmiotem 
dyskusji do dnia 28 lutego 2011 r. Ogólne podejście zaproponowane przez Komisję stanowi 
kontynuację sprawozdania Mario Montiego dla przewodniczącego Komisji Europejskiej 
pt. „Nowa strategia dla jednolitego rynku”. Zgodnie z art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej podejście to ma na celu wzmocnienie wysoko konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej z myślą o pełnym zatrudnieniu i postępie społecznym oraz wysokim 
poziomie ochrony i poprawie jakości środowiska przez umieszczenie w centrum jednolitego 
rynku przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oraz Europejczyków.

W komunikacie Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku – w stronę społecznej 
gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności – 50 propozycji na rzecz wspólnej 
poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany”, a szczególnie w jego rozdziale II 
„Odzyskanie zaufania dzięki umieszczeniu Europejczyków w centrum jednolitego rynku”, 
przedstawiono 19 inicjatyw dotyczących społecznego wymiaru jednolitego rynku. 

W sprawozdaniu L. Grecha przyjętym przez Parlament w maju 2010 r. zalecono prawdziwie 
całościowe podejście do ponownego uruchomienia i wzmocnienia rynku wewnętrznego, 
obejmujące kluczowe sektory, takie jak polityka przemysłowa, energetyczna 
i infrastrukturalna UE. Komunikat Komisji w powiązaniu ze strategią UE 2020 jest jednak 
niekonkretny i niejasny oraz częściowo pokrywa się z różnymi inicjatywami przewodnimi. 
Istnieje potrzeba większej spójności, skuteczności oraz lepszego zarządzania, aby ożywiony 
jednolity rynek wspierał wzrost gospodarczy, zatrudnienie, konkurencyjność i dawał większe 
możliwości obywatelom i konsumentom w UE. Zarówno Rada, jak i państwa członkowskie 
muszą wspierać europejskie zobowiązanie i odpowiedzialność państw członkowskich 
w zakresie pogłębiania i wzmacniania jednolitego rynku.

Wysiłki na rzecz utworzenia jednolitego rynku zostały skoncentrowane na rynku i jego 
organizacji, w bardzo niewielkim stopniu natomiast na problemach i prawach obywateli, 
pracowników i konsumentów, co może wyjaśniać niechęć i zmęczenie Europejczyków 
w odniesieniu do rynku wewnętrznego. Obywatele powinni znaleźć się w centrum jednolitego 
rynku. Zostało to jasno powiedziane we wstępie do dokumentu; jednak propozycje dotyczące 
realizacji tego celu są do tego niewystarczające.

Komisja proponuje pakt na rzecz udoskonalenia wszystkich trzech elementów jednolitego 
rynku jednocześnie: kwestii gospodarczych, kwestii społecznych i zarządzania. To 
kompleksowe podejście jest podzielone na trzy części zawierające 50 szczegółowych 
propozycji o charakterze ustawodawczym lub operacyjnym:

1. Wysoki, zrównoważony i sprawiedliwy wzrost gospodarczy dla przedsiębiorstw 
(24 propozycje)
2. Odzyskanie zaufania dzięki umieszczeniu Europejczyków w centrum jednolitego rynku 
(19 propozycji)
3. Dialog, partnerstwo, ocena: narzędzia dobrego zarządzania jednolitym rynkiem 
(7 propozycji)

                                               
1 COM(2010)0608.



Niniejsze sprawozdanie stanowi odpowiedź na 19 propozycji zawartych w rozdziale 2 Aktu 
o jednolitym rynku, przy czym odniesiono się w nim głębiej do niektórych kwestii 
priorytetowych, a szczególnie do zagadnień poruszonych w sprawozdaniu L. Grecha 
i opracowaniu M. Montiego.

Podstawowe prawa socjalne

Do wszystkich aktów ustawodawczych dotyczących jednolitego rynku należy wprowadzić 
klauzulę społeczną zgodnie z art. 9 TFUE i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, tak 
aby opracowywane strategie polityczne były w pełni skoncentrowane na obywatelach, aby nie 
dochodziło do zakłóceń konkurencji i aby zapewniona została spójność dzięki pełnemu 
przestrzeganiu praw socjalnych i pracowniczych. 

Wprowadzenie klauzuli społecznej do wszystkich aktów ustawodawczych dotyczących 
jednolitego rynku, aby zabezpieczyć prawo pracy, warunki pracy i prawa pracownicze, może 
bazować na ważnym dorobku prawnym, jakim są art. 1 ust. 6, art. 1 ust. 7 i pkt 14 preambuły 
dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym.

Opracowując przepisy dotyczące jednolitego rynku, Komisja ma obowiązek realizować cel, 
jakim jest dogłębna ocena skutków społecznych. W praktyce istnieje potrzeba bardziej 
ambitnego podejścia do propozycji związanej z dyrektywą w sprawie delegowania 
pracowników, mającej na celu przegląd dyrektywy zapewniającej – obok swobód 
gospodarczych – ochronę najbardziej postępowego prawa pracy oraz standardów i praktyk 
w zakresie stosunków pracy, a także przestrzeganie prawa do zbiorowej reprezentacji 
i rokowań, działań zbiorowych, w tym prawa do strajku, oraz pełne wdrożenie zasady równej 
płacy za pracę o tej samej wartości.

Niespełnienie przez Komisję postulatu Parlamentu zawartego w jego rezolucji z października 
2010 r. w sprawie kryzysu gospodarczego, który to postulat dotyczył wprowadzenia 
przepisów i zapewnienia pewności prawnej w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, jest powodem do niepokoju, zważywszy, że w traktacie lizbońskim 
wprowadzono nową podstawę prawną specjalnie w tym celu.

Wbrew obietnicy przewodniczącego Komisji Europejskiej w komunikacie nie zawarto 
propozycji dotyczącej usług świadczonych w interesie ogólnym. Akt o jednolitym rynku 
powinien kłaść nacisk także na usługi socjalne. W komunikacie mowa jedynie o wnioskach 
ustawodawczych dotyczących koncesji i zamówień publicznych.

Wysoko oceniono konsultacje z partnerami społecznymi, które mają doprowadzić do 
stworzenia europejskich ram planowanej z wyprzedzeniem restrukturyzacji przemysłu –
zrównoważona restrukturyzacja przemysłu i europejskie ramy dotyczące konsultacji 
z partnerami społecznymi mają kluczowe znaczenie dla rozwoju jednolitego rynku 
przyjaznego społeczeństwu. 

Prawa konsumentów

Z zadowoleniem przyjęto wniosek ustawodawczy dotyczący dostępu do usług bankowych 
i kredytów hipotecznych. Przejrzystość w zakresie opłat bankowych oraz rzeczywistych 



kosztów i warunków kredytów hipotecznych ma istotne znaczenie zarówno dla ochrony 
konsumentów i inwestorów, jak i dla zagwarantowania wiarygodnych i stabilnych instytucji 
finansowych, przy zapewnieniu dostępu do kredytów obywatelom i małym 
przedsiębiorstwom.

Wzmocniony europejski nadzór rynkowy w zakresie bezpieczeństwa produktów uwypukla 
potrzebę istnienia skutecznych ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów w UE. 
Stanowi też wsparcie dla przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów oraz systemu oznakowania WE w celu zadbania, aby oznakowanie takie było 
postrzegane przez konsumentów jako wskaźnik bezpieczeństwa.

Swobodny przepływ pracowników

Potrzeba zajęcia się nadal nierozwiązanymi problemami w zakresie swobodnego przepływu 
pracowników jest coraz bardziej nagląca w dziedzinach takich, jak uznawanie kwalifikacji 
zawodowych, fundusze emerytalne pracowników mobilnych, kształcenie pozaszkolne 
i paszport umiejętności, karta „mobilna młodzież”, a także wzmocnienie praw pasażerów 
transportu lotniczego (i innych).

Z zadowoleniem przyjęto również propozycję Komisji, aby ponownie przeanalizować 
dyrektywę oraz opracować zieloną księgę w sprawie emerytur. Uwypukla to wagę 
odpowiednich emerytur i trwałego systemu emerytalnego, który najlepiej osiągnąć można 
dzięki solidnemu systemowi trójstronnemu obejmującemu publiczne, pracownicze i prywatne 
systemy emerytalne gwarantowane specjalnymi uregulowaniami i nadzorem w celu ochrony 
inwestorów.

Swobodny przepływ pracowników można wspierać dzięki wspólnej polityce europejskiej na 
rzecz rozwoju i podniesienia wartości kapitału ludzkiego na podstawie wiedzy, nauki przez 
całe życie i możliwości zatrudniania pracowników umiejących dostosowywać się do 
zmieniających się modeli produkcji i do dynamiki gospodarczej.

Pogłębienie jednolitego rynku na rzecz Europy o wartości dodanej

Jednolity rynek energii zdolny do pobudzenia europejskiej gospodarki i konkurencyjności, 
ograniczający zależność od źródeł zewnętrznych i obniżający ceny energii rysuje się obecnie 
bardzo jasno; inicjatywy ustawodawcze i pozaustawodawcze dotyczące energii powinny mieć 
na celu zarówno zabezpieczenie dostaw energii przez zróżnicowaną sieć energetyczną, nową 
infrastrukturę energii odnawialnej oraz skoordynowane badania i rozwój w dziedzinie 
nowych źródeł energii; takie inicjatywy powinny być podejmowane na podstawie bliskiej 
współpracy między Komisją, państwami członkowskimi i odpowiednimi sektorami 
przemysłu.

Rzeczywiste pogłębienie jednolitego rynku z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw 
i europejskiej konkurencyjności zależy od zdolności do tworzenia projektów o europejskiej 
wartości dodanej w zakresie infrastruktury materialnej i niematerialnej, sterowanych 
i finansowanych na poziomie UE; Komisja Europejska powinna wystąpić z odpowiednimi 
wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi tej dziedziny.



Z zadowoleniem przyjmuje się zamiar rozwijania europejskiej sieci transportowej przez 
wspólne ramy europejskiego finansowania, pobudzenie konkurencyjności i integrację oraz 
ułatwienie mobilności obywateli i pracowników dzięki przystępnym cenowo usługom; coraz 
bardziej nagląca jest sprawa szybkiego publicznego transportu kolejowego łączącego 
wszystkie państwa członkowskie, razem z planami dotyczącymi ułatwienia inwestycji 
w infrastrukturę materialną i finansową.

Przedsiębiorstwa ukierunkowane społecznie

Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej mająca na celu rozwijanie i wspieranie 
społecznie innowacyjnych projektów biznesowych na jednolitym rynku jest bardzo 
interesująca i innowacyjna; zwraca ona uwagę na wkład gospodarki społecznej 
w zrównoważony rozwój jednolitego rynku, pobudzający wzrost gospodarczy, zatrudnienie 
i integrację społeczną.

Potrzeba dalszego tworzenia środków mających na celu odpowiedzialne i podlegające 
kontroli zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami jest sposobem na wniesienie 
pozytywnego wkładu w realną gospodarkę i społeczeństwo; kluczowe cele, takie jak rzetelna 
i odpowiedzialna polityka wynagrodzeń, wystarczające uczestnictwo kobiet w zarządach 
i organach podejmujących decyzje, docenienie długoterminowego zaangażowania 
udziałowców, nadanie większego znaczenia konsultacjom z pracownikami, systemy 
uczestnictwa i udziałów, powinny znaleźć się w centrum konsultacji i przyjmowanych w ich 
następstwie środków ustawodawczych.

Przeglądowi lub wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących spółdzielni, fundacji 
i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych powinny towarzyszyć specjalne uregulowania 
odnoszące się do praw obywateli i pracowników do informacji i konsultacji poprzez 
zapewnienie funkcjonowania rad społecznych i pracowniczych.

Nierozwiązane problemy nadal wymagają należytej strategii komunikacyjnej: jak bardziej 
zaangażować obywateli i poszerzyć ich możliwości działania dzięki poprawie dostępu do 
informacji; jak szerzej dotrzeć do obywateli w celu zapewnienia informacji o ich prawach na 
jednolitym rynku, w tym o roszczeniach zbiorowych; jak poprawić kontakty transgraniczne; 
jak przyspieszyć uznawanie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia mobilności; jak 
zintensyfikować badania służące zwiększeniu innowacyjności.

Przyjęcie tego aktu odbyło się równocześnie z przyjęciem dokumentu pt. „Sprawozdanie na 
temat obywatelstwa UE – 2010 r. – usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE”, 
który skupia się na likwidacji przeszkód, na jakie napotykają obywatele, kiedy podróżują, 
studiują, zawierają związki małżeńskie, przechodzą na emeryturę, kupują, dziedziczą lub 
głosują w innym państwie członkowskim. Akt o jednolitym rynku i sprawozdanie w sprawie 
obywatelstwa są uzupełniającymi się inicjatywami, których celem jest likwidacja 
utrzymującego się w Unii Europejskiej rozdrobnienia w dziedzinach bezpośrednio 
interesujących obywateli, tak aby powstała Europa przyjazna obywatelom i sprawnie 
działający jednolity rynek odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom obywateli 
i przedsiębiorstw.

Określenie priorytetów



Istnieje praktyczna potrzeba wskazania priorytetów spośród 19 propozycji. Powinny one 
zostać wybrane pod kątem 5 następujących głównych wartości: podstawowe prawa socjalne, 
swobodny przepływ pracowników, swobodny przepływ towarów, przedsiębiorstwa 
ukierunkowane społecznie oraz prawa konsumentów. Potrzebne są jednak szybkie praktyczne 
rezultaty odczuwalne przez obywateli. Przy ostatecznym określeniu priorytetów działań 
należy wziąć pod uwagę propozycje, które mogą przynieść wymierne skutki dla obywateli 
i konsumentów (wymierność) oraz być łatwo osiągalne w stosunkowo krótkim czasie 
(wykonalność).

Bardzo potrzebny jest audyt polityki pod kątem wymierności wszystkich środków z punktu 
widzenia obywateli; do istotnych kwestii należy również ocena łatwości wdrażania takich 
środków (wykonalność), począwszy od planu na 2011 r. Z braku takich instrumentów
wskazaliśmy pięć dziedzin do natychmiastowego wdrożenia w 2011 r.:

I. wzmocnienie europejskiego nadzoru rynkowego, poprawa dostępu do 
podstawowych usług bankowych, zintegrowany jednolity rynek kredytów 
hipotecznych, usunięcie przeszkód podatkowych i podwójnego 
opodatkowania; 

II. szybkie i skuteczne wdrożenie polityki handlu elektronicznego z myślą 
o zwiększeniu zaufania obywateli i konsumentów do zakupów on-line;

III. plan działania przeciw podrabianiu produktów i piractwu, będący istotnym 
narzędziem zapobiegawczym, w celu zagwarantowania, że towary 
wprowadzone do obrotu na jednolitym rynku będą bezpieczne w użyciu, 
zgodne z odpowiednimi standardami i legalne; 

IV. rozwijanie przez Komisję i państwa członkowskie skutecznej polityki 
komunikacyjnej dotyczącej aktu o jednolitym rynku, na podstawie audytu 
polityki pod kątem jej wymierności z punktu widzenia obywateli;

V. system poziomów odniesienia na podstawie horyzontalnej klauzuli społecznej 
służący ocenie odpowiedniości wszystkich środków dotyczących jednolitego 
rynku pod względem ich wpływu społecznego, wymierności i wykonalności, 
do wykorzystania jako podstawa przyszłej polityki.
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków
(2010/2278(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel García-Margallo y Marfil

WSKAZÓWKI

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

1. zdecydowanie uważa, że Akt o jednolitym rynku musi stanowić spójny i zrównoważony 
pakiet środków, zgodny z duchem sprawozdania Grecha (A7-0132/10) oraz 
sprawozdaniem Montiego, co kładzie fundament pod Europę wartości dodanej zarówno 
dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw;

2. twierdzi, że ponowne zwrócenie się ku idei rynku wewnętrznego i jej pogłębienie ma 
ogromne znaczenie w kontekście strategii politycznych UE na rzecz przeciwdziałania 
skutkom kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w ramach strategii UE 2020;

3. pamiętając o pozytywnych skutkach mobilności pracowników w kontekście kryzysu 
finansowego i gospodarczego, zachęca państwa członkowskie do eliminowania barier dla 
mobilności pracowników pochodzących z nowych państw członkowskich;

4. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę w sprawie Aktu o jednolitym rynku oraz sposób, 
w jaki uwzględnia ona równowagę między celami gospodarczymi i społecznymi a celami 
w zakresie rządzenia, ale uważa, że komplementarny charakter poszczególnych środków 
zawartych w sprawozdaniu Montiego nie znalazł pełnego odzwierciedlenia w Akcie 
o jednolitym rynku;

5. z zadowoleniem przyjmuje włączenie przeglądu dyrektywy w sprawie działalności 
instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami 
(dyrektywa IORP) oraz wzywa Komisję, aby swoje wnioski uzupełniła o ukończenie 
tworzenia jednolitego obszaru płatności w euro;



6. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowanie zielonej księgi w sprawie ładu korporacyjnego, 
lecz podkreśla znaczenie podejmowania dalszych konkretnych działań na rzecz 
promowania rozsądnej i uzasadnionej polityki wynagrodzeń, odpowiedniego udziału 
kobiet w organach zarządzających i decyzyjnych, docenienia długoterminowego 
zaangażowania akcjonariuszy oraz wzmocnienia programów konsultacji z pracownikami, 
partycypacji pracowniczej i akcjonariatu pracowniczego;

7. wzywa Komisję do pilnego przyjęcia środków na rzecz stabilizacji rynków finansowych, 
do zapewnienia działania tych rynków z korzyścią dla gospodarki realnej oraz do 
utworzenia odpowiednio regulowanego i nadzorowanego jednolitego rynku detalicznego z 
myślą o realizacji dwóch celów: wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz 
zapewnienia stabilności finansowej poprzez unikanie gwałtownego wzrostu cen, 
zwłaszcza na rynku nieruchomości;

8. wzywa Komisję do ułatwienia dostępu do rynków kapitału podwyższonego ryzyka, tak 
aby przedsiębiorstwa europejskie – głównie MŚP – inwestujące w badania, rozwój 
i innowacje otrzymały tak potrzebne kredyty, a także w celu pobudzenia europejskiego 
wywozu;

9. wzywa Komisję do dokonania przeglądu wniosku w sprawie uproszczonego systemu 
opodatkowania MŚP prowadzących działalność na jednolitym rynku;

10. zwraca uwagę, że inicjatywa w sprawie Aktu o jednolitym rynku obejmuje zobowiązanie 
do przedstawienia w 2011 r. zestawu środków w zakresie usług świadczonych w interesie 
ogólnym i – przypominając o zobowiązaniach podjętych przez przewodniczącego Barroso 
– wzywa Komisję do opracowania ram jakości dla poszczególnych sektorów;

11. przypomina o konieczności doprecyzowania środowiska prawnego w dziedzinie usług 
świadczonych w interesie ogólnym i zwraca się do Komisji o staranne rozpatrzenie 
kwestii koordynacji systemów zabezpieczenia socjalnego dla osób bardzo mobilnych lub 
takich, którym należy mobilność ułatwić;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
położy nacisk na rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw z sektora gospodarki 
społecznej, które okazały się szczególnie odporne w okresie kryzysu gospodarczego 
i dzięki temu przyczyniają się do trwałego zatrudnienia i wzrostu, a także przypomina, że 
w państwach członkowskich istnieją już rozmaite inicjatywy w zakresie najlepszych 
praktyk, zwłaszcza jeżeli chodzi o zapewnienie takim przedsiębiorstwom kapitału 
inwestycyjnego i pożyczek;

13. wzywa Komisję do oceny wpływu pomocy państwa oraz środków strukturalnych na 
konkurencję w kontekście kryzysu finansowego;

14. stwierdza, że wszelkie wnioski w sprawie dochodzenia roszczeń zbiorowych w przypadku 
naruszenia prawa konkurencji muszą być zgodne ze stanowiskiem Parlamentu wyrażonym 
w jego rezolucji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie roszczeń o odszkodowanie za 
stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej, 
oraz nalega, aby Parlament uczestniczył w przyjmowaniu takich aktów na drodze zwykłej 
procedury prawodawczej; wzywa Komisję do bardziej ogólnego rozważenia zasadności 
stosowania minimalnych norm w odniesieniu do prawa do odszkodowania z tytułu szkód 



poniesionych w wyniku naruszenia przepisów UE;

15. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie opodatkowania usług 
finansowych, obejmującego i koordynującego wszystkie opłaty i podatki rozważane 
obecnie, przy jednoczesnym poszanowaniu prerogatyw państw członkowskich, a także do 
oceny zasadności i ściągalności podatku od transakcji finansowych, mającego 
zastosowanie do wszystkich podmiotów finansowych działających w Unii Europejskiej;

16. wzywa do bardziej zdecydowanych działań na rzecz unikania podwójnego opodatkowania 
Europejczyków;

17. z zadowoleniem przyjmuje propozycję powszechnego dostępu do podstawowych usług 
bankowych dla wszystkich obywateli UE;

18. zwraca się do Komisji o zbadanie, jak odpowiednie są euroobligacje jako środek mający 
na celu zapewnienie stabilności finansowej oprócz wspierania bardziej zrównoważonego 
rozwoju;

19. wzywa do wykorzystywania w sposób strategiczny i właściwy zasobów, jakimi dysponują 
fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, jak również do rozbudowy sieci 
transeuropejskich z myślą o rozwoju jednolitego rynku;

20. zwraca się do Komisji o podanie harmonogramu wdrożenia Aktu o jednolitym rynku oraz 
o regularne publikowanie aktualnych wiadomości o konkretnych postępach w celu 
większego uwrażliwienia obywateli europejskich na wejście w życie tego aktu oraz 
informowania ich o płynących zeń korzyściach;

21. podkreśla znaczenie środków, których celem jest przekonanie obywateli, że jednolity 
rynek leży w ich najlepszym interesie.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków
(2010/2278 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Liisa Jaakonsaari

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. uważa, że w wielu dziedzinach, takich jak swobodny przepływ osób, towarów i usług, 
Europejczycy nie wykorzystali jeszcze w pełni potencjału jednolitego rynku oraz że 
potrzebne są nowe inicjatywy, w szczególności w celu zagwarantowania skutecznej 
mobilności geograficznej siły roboczej w Europie;

2. podkreśla, że w jednolitym rynku dla Europejczyków chodzi przede wszystkim o 
zatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz że zasadnicze znaczenie ma 
utworzenie środowiska, w którym przedsiębiorstwa i obywatele mogą w pełni 
wykonywać swoje prawa;

3. podkreśla, że jednolity rynek ma ogromny potencjał jeśli chodzi o zatrudnienie, wzrost i 
konkurencyjność oraz że konieczne jest przyjęcie zdecydowanej polityki strukturalnej, 
aby w pełni ten potencjał wykorzystać;

4. z zadowoleniem przyjmuje wniosek nr 29 oraz gotowość Komisji do wdrożenia Karty 
praw podstawowych i klauzuli społecznej (art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej); domaga się, by środki te były skuteczne;

5. wzywa do przestrzegania we wszystkich wnioskach legislacyjnych art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o propagowanie 
wysokiego zatrudnienia, zagwarantowanie właściwej ochrony socjalnej i zwalczanie 
wykluczenia społecznego, oraz przestrzeganie celów Unii w zakresie wzrostu i 
zatrudnienia;



6. wzywa Komisję i państwa członkowskie o zapewnienie, że usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym są chronione przepisami dotyczącymi powszechnego dostępu, 
wysokiej jakości, dostępności i jasnego finansowania, uważa, że Komisja powinna podjąć 
inicjatywy wykorzystujące wszystkie dostępne możliwości, na podstawie art. 14, 
protokołu nr 26 i postanowień traktatowych dotyczących pomocniczości i 
proporcjonalności i zgodnie z tymi postanowieniami, tak aby zagwarantować pewność 
prawną w tym zakresie; podkreśla znaczenie rozwoju infrastruktury w dużych sektorach 
sieciowych i infrastruktury usług publicznych, w tym w sektorze energii, usług 
transportowych, takich jak transeuropejskie sieci kolejowe, i komunikacji elektronicznej, 
takich jak dostęp do szerokopasmowego Internetu w całej UE;

7. z zadowoleniem przyjmuje proponowaną decyzję w sprawie programu działania na rzecz 
europejskiej polityki w zakresie widma radiowego, w szczególności uwolnienie pasma 
800 MHz dywidendy cyfrowej do 2013 r., aby dać dostęp do szerokopasmowego 
Internetu mieszkańcom obszarów wiejskich oraz dostęp do szybkiego Internetu 
wszystkim obywatelom;

8. wzywa Komisję do ochrony zasady pomocniczości i powstrzymania się przed 
zaproponowaniem dyrektywy w sprawie koncesji, biorąc pod uwagę istotne różnice 
kulturowe między państwami członkowskimi w tej dziedzinie;

9. jest zdania, że w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku powinno się polepszyć 
opiekę społeczną, prawa pracowników oraz zagwarantować sprawiedliwe warunki pracy 
dla wszystkich Europejczyków;

10. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzianą inicjatywę ustawodawczą w sprawie 
dyrektywy o delegowaniu pracowników (96/71/WE1), która winna zapewnić 
poszanowanie systemów stosunków pracy w państwach członkowskich, równe 
traktowanie wszystkich pracowników, negocjacje w sprawie umów zbiorowych, wolność 
zgromadzeń i różne formy powództwa zbiorowego; zwraca się do państw członkowskich 
o usunięcie niedociągnięć we wdrażaniu tej dyrektywy;

11. wzywa Komisję do przeprowadzenia szeroko zakrojonej oceny zjawiska „dumpingu 
socjalnego” w odniesieniu do płac i warunków pracy na rynku wewnętrznym; podkreśla, 
że partnerzy społeczni i krajowe organy inspekcji pracy muszą odgrywać kluczową rolę 
w przedmiotowej kontroli; spodziewa się, że w razie potrzeby Komisja zaproponuje 
nowe środki legislacyjne lub dodatkowe środki wykonawcze;

12. wzywa Komisję do dokonania przeglądu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 
aby umożliwić państwom członkowskim przyjęcie i wdrożenie wyższych standardów 
społecznych i gospodarczych na poziomie krajowym lub lokalnym;

13. uważa, że systemy emerytalne powinny nadal być regulowane na poziomie krajowym, a 
reformy powinny być ukierunkowane na wzmocnienie i uzupełnienie pierwszego filaru; 
wzywa państwa członkowskie do bardziej skutecznego koordynowania ich polityki 
emerytalnej oraz do wymiany najlepszych praktyk na poziomie europejskim; wzywa 
Komisję do oceny zapotrzebowania na uregulowania dotyczące funduszy emerytalnych 
oraz potrzeby poprawy przenoszenia uprawnień emerytalnych, w tym zachowania praw 

                                               
1 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.



do emerytury zakładowej przy zmianie pracodawcy; wzywa Komisję do zaostrzenia 
przepisów dotyczących przejrzystości systemów emerytalnych, angażując w ten proces 
partnerów społecznych na wczesnym etapie;

14. zwraca uwagę na gotowość Komisji do skuteczniejszego wspierania dialogu społecznego; 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję nr 32 Aktu o jednolitym rynku; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia konsultacji z prawdziwego zdarzenia z partnerami społecznymi i włączenia w 
proces konsultacji wniosków dotyczących opracowania przez partnerów społecznych 
kodeksu postępowania gwarantującego dialog społeczny, przewidywanie komunikacji i jej 
terminowe przeprowadzanie, zaangażowanie ze strony wielu udziałowców, możliwość 
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, uwzględnienie konsekwencji zdrowotnych zmian i 
zatrudnienia, w celu utworzenia europejskiego mechanizmu przewidywania 
restrukturyzacji przemysłu, tak aby można było w bardziej skuteczny sposób przenieść 
środki do nowopowstałych sektorów oraz oferować pracownikom więcej lepszych 
nowych możliwości;

15. zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie szkoleń i kwalifikacji, które są kluczowymi 
elementami tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej, a w rezultacie powodzenia 
jednolitego rynku;

16. z zadowoleniem przyjmuje wnioski nr 32 i 35 dotyczące uznawania kwalifikacji i 
zdobytego doświadczenia; domaga się, by zostało to włączone w europejskie ramy 
kwalifikacji oraz uwzględniane w układach zbiorowych pracy w obrębie sektorów i /lub 
przedsiębiorstw, zgodnie z procedurami obowiązującymi w poszczególnych państwach 
członkowskich;

17. z zadowoleniem przyjmuje zamiar przeprowadzenia przez Komisję przeglądu dyrektywy 
o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE1); wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania na temat wprowadzenia legitymacji zawodowej, która mogłaby 
zawierać, między innymi, informacje na temat kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i 
przestrzegania przepisów podatkowych, respektując jednocześnie zasady ochrony danych 
osobowych; proponuje, aby rozważyć możliwość połączenia paszportu umiejętności z 
legitymacją zawodową, tak aby stworzyć wspólną, jednolitą legitymację na szczeblu UE;

18. z zadowoleniem przyjmuje kartę „mobilna młodzież” mającą na celu poprawę studiów, 
szkoleń i warunków zatrudnienia młodych ludzi zagranicą; zwraca uwagę na fakt, że 
inicjatywa ta nie jest w żadnym razie wystarczającym narzędziem walki z alarmującym 
poziomem bezrobocia młodych w Europie;

19. z zadowoleniem przyjmuje propozycje wspierające innowacyjny potencjał ekonomii 
społecznej i domaga się, by rynek wewnętrzny respektował różnorodność osób prawnych; 
różnorodność modeli biznesowych reprezentowanych między innymi przez spółdzielnie i 
towarzystwa wzajemne postrzega jako wspólne dobro, które oparło się kryzysowi i które 
powinno być cenione; zwraca uwagę na sektor społecznej i ekologicznej gospodarki 
obejmujący spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia i fundacje, który 
odgrywa szczególnie ważną rolę w tworzeniu zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju 
oraz w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego; wzywa do podjęcia działań w 
celu utworzenia odrębnego europejskiego statutu fundacji, towarzystw wzajemnych i 

                                               
1 Dz.U. L 271 z 16.10.2007, s. 18.



stowarzyszeń, aby uniknąć niepewności prawnej, ułatwić operacje transgraniczne oraz 
zagwarantować, że takie ukierunkowane społecznie i innowacyjne przedsiębiorstwa są w 
stanie w pełni wykorzystać swój potencjał gospodarczy i społeczny na jednolitym rynku;

20. domaga się szerszego włączenia ekonomii społecznej w krajowe plany działań 
opracowywane pod auspicjami organizacji międzynarodowych w dziedzinie integracji 
społecznej oraz większego wsparcia ekonomii społecznej za pomocą funduszy 
strukturalnych i programów innowacyjności społecznej; z zadowoleniem przyjmuje 
potraktowanie przedsiębiorstw gospodarki społecznej jako części środków służących 
społecznej gospodarce rynkowej i wzywa do podjęcia działań mających na celu 
zwiększenie ich transgranicznego dostępu i zmaksymalizowanie ich potencjału 
biznesowego i możliwości zatrudnienia na jednolitym rynku; proponuje zatem, by 
nawiązać bliską współpracę i odbywać narady w przypadku decyzji rad EPSCO i 
ECOFIN;

21. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący konsultacji w sprawie statutu 
spółdzielni europejskiej mający na celu uczynienie jej atrakcyjniejszą dla 
przedsiębiorców;

22. przypomina, że w rezolucji w sprawie gospodarki społecznej Parlament Europejski 
zażądał szerszego uznawania przedsiębiorstw gospodarki społecznej, łącznie z ogólnym 
włączeniem tej koncepcji do polityki UE, zacieśnionym dialogiem z przedstawicielami 
gospodarki społecznej, większym wsparciem dla przedsiębiorczości i przyznaniem jej 
miejsca w dialogu społecznym; przypomina, że w tej samej rezolucji Parlament 
Europejski wezwał do uwzględnienia przedsiębiorstw gospodarki społecznej w rejestrach 
krajowych oraz do sporządzenia szczegółowych statystyk dotyczących działalności 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej;

23. z zadowoleniem przyjmuje wniosek nr 38 i inicjatywę Komisji do rozwoju ładu 
korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej, w szczególności w celu zwiększenia 
zaangażowania pracownika i poprawy przejrzystości informacji dostarczanych przez 
przedsiębiorstwa, w tym przedstawiania informacji na temat przestrzegania norm 
społecznych i ochrony środowiska, jawności wynagrodzeń kadry kierowniczej i 
poszanowania praw człowieka; domaga się zwłaszcza wspierania akcjonariatu 
pracowniczego, wzmocnienia długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy i 
promowania praw pracowników i ich przedstawicieli w zakresie dostępu do informacji i 
konsultacji, wraz z prawem do udziału w procesie decyzyjnym; podkreśla, że większa 
przejrzystość, dobre stosunki z personelem oraz procesy produkcyjne zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, również leżą w interesie przedsiębiorstw, ich właścicieli oraz 
inwestorów;

24. zwraca uwagę na potrzebę przyjęcia ambitnej europejskiej polityki przemysłowej, której 
celem będzie wzmocnienie gospodarki realnej oraz przejście do bardziej inteligentnej i 
zrównoważonej gospodarki.
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków
(2010/2278(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Toine Manders

WSKAZÓWKI

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

1. zdecydowanie twierdzi, że jedynym sposobem na zachowanie społecznej gospodarki 
rynkowej jest rewitalizacja przedsiębiorstw, a w szczególności sektora małych 
przedsiębiorstw, oraz obowiązywanie takiego samego ustawodawstwa, co stworzy 
w państwach członkowskich pewność prawną dla obywateli i przedsiębiorstw, najlepiej 
w oparciu o rozporządzenia; uważa, że potrzebne są szersze horyzonty oraz dużo 
wyobraźni ze strony instytucji europejskich;

2. uważa, że w celu dopilnowania, aby środki dotyczące jednolitego rynku koncentrowały 
się na obywatelach ważne jest wprowadzanie klauzuli społecznej do wszystkich aktów 
ustawodawczych dotyczących jednolitego rynku, przewidzianych w traktacie lizbońskim, 
aby wspierać m.in. wysoki poziom zatrudnienia, odpowiednią ochronę socjalną (w 
szczególności poprzez zabezpieczenie prawa pracy, warunków pracy i praw 
pracowniczych) oraz zwalczanie wykluczenia społecznego, w oparciu o ważny dorobek 
prawny, jakim jest dyrektywa 2006/123/WE oraz rozporządzenie Rady 1998/2679/WE; 
podkreśla znaczenie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) ze 
względu na ich wkład w ogólną konkurencyjność gospodarki europejskiej i w przemiany 
rynków i technologii oraz przez wzgląd na ich zasadniczą i uniwersalną rolę jako 
podstawowe prawo obywateli europejskich; podkreśla potrzebę podejmowania 
dodatkowych działań dotyczących ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności 
biznesu w celu opracowania strategii politycznych mających na celu stworzenie rzetelnej 
i odpowiedzialnej polityki wynagrodzeń, zapewnienie udziału pracowników i konsultacji 
z nimi oraz waloryzację długoterminowego zaangażowania zainteresowanych stron; 
zwraca uwagę na rolę podmiotów gospodarki społecznej, które są przedstawicielami 
wartościowego alternatywnego modelu biznesowego i pomyślnie funkcjonują na rynku, 



zapewniając usługi, zatrudnienie i włączenie społeczne; wzywa Komisję do 
uwzględnienia propozycji dotyczących różnych europejskich statutów dla stowarzyszeń 
oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i fundacji oraz do przedsięwzięcia środków 
wsparcia umożliwiających dalsze opracowywanie statutu spółdzielni europejskiej, co ma 
na celu stworzenie równych szans w stosunku do innych rodzajów przedsiębiorstw; 

3. podkreśla, że chociaż prawa o charakterze niegospodarczym przysługujące obywatelom 
korzystającym ze swoich praw na jednolitym rynku nie zostały ujęte w komunikacie 
Komisji, obietnica podjęcia wysiłków w celu poprawy istniejącej sytuacji w zakresie 
aktów stanu cywilnego odpowiada koncepcji Komisji dotyczącej wprowadzenia 
europejskiego paszportu umiejętności oraz karty „Mobilna młodzież”; w szczególności 
docenia pomysł stworzenia europejskiego systemu pożyczek dla studentów na potrzeby 
mobilności, w celu umożliwienia większej liczbie młodych Europejczyków, 
w szczególności tym, których sytuacja jest najtrudniejsza, odbycia studiów, szkolenia lub 
praktyki zawodowej w innym państwie oraz zdecydowanie popiera rozbudowę strony 
internetowej Komisji poświęconej „Mobilnej młodzieży”, która powinna stać się 
głównym centrum informacji dla młodzieży zainteresowanej możliwościami rozwoju 
w Europie; uważa, że instytucje europejskie mogą dać dobry przykład w tym obszarze, 
zwiększając liczbę lub zakres staży i znosząc bezpłatne staże jako dyskryminujące;

4. podkreśla ponadto, że władze lokalne niepokoi brak bezpieczeństwa prawnego 
w odniesieniu do działań na rzecz SGEI i SSGI, za które są one odpowiedzialne;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek nr 29 oraz gotowość Komisji do wdrożenia karty 
praw podstawowych i klauzuli społecznej (art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej);

6. podkreśla brak bezpośredniej komunikacji z obywatelami i uważa, że przedstawicielstwa 
UE w państwach członkowskich muszą być upoważnione do natychmiastowego 
reagowania na negatywne i wprowadzające w błąd doniesienia w mediach przez 
prezentowanie faktów i powinny podejmować dalsze wysiłki w celu zapewniania 
informacji na temat prawodawstwa europejskiego oraz projektów i programów 
europejskich, tym samym wspierając także prowadzenie opartej na wiedzy debaty na 
tematy europejskie; ponadto opowiada się za korzystaniem z nowoczesnej technologii 
w jak najszerszych i kreatywnych formach, m.in. w postaci fabularnych gier wideo, 
w które młodzi ludzie mogą grać w ramach współzawodnictwa na poziomie europejskim 
(np. jako część europejskiego konkursu dla szkół) oraz za zapewnieniem innych 
interaktywnych metod jako narzędzi ułatwiających dzieciom poznawanie i zdobywanie 
informacji na temat sposobu funkcjonowania gospodarki i UE;

7. uważa, że Komisja powinna finansować europejską wymianę umiejętności, dzięki której 
małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z umiejętności dostępnych 
w większych przedsiębiorstwach, tym samym promując synergię i doradztwo;

8. w związku z tym podkreśla również, że w obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa 
i sektor publiczny coraz częściej uciekają się do staży bezpłatnych, by unikać zatrudniania 
młodych osób w ramach umowy o pracę; uważa, że nie pomniejszając w żaden sposób 
użyteczności takich środków pozwalających młodym osobom na zdobycie doświadczenia 
zawodowego, należy stworzyć model europejskiego systemu transgranicznych 
krótkoterminowych umów o pracę, aby umożliwić młodym osobom zdobywanie 



doświadczenia zawodowego w wybranej przez nich dziedzinie w kraju innym niż ich 
własny bez żadnego ryzyka dla pracodawcy; uważa, że europejska wymiana umiejętności 
proponowana w poprzednim akapicie mogłaby zostać wykorzystana do zarządzania tym 
systemem poprzez łączenie osób poszukujących pracy z pracodawcami, pomoc przy 
załatwianiu formalności administracyjnych i oferowanie dotacji uczestniczącym MŚP; jest 
głęboko przekonany, że przyniosłoby to znaczne korzyści zainteresowanym młodym 
osobom (doświadczenie zawodowe i możliwość stałej pracy, nauka języków obcych, 
zdobywanie umiejętności itp.), przedsiębiorstwom (rozwój handlu transgranicznego, 
zwiększenie bazy potencjalnych pracodawców itp.) i Unii Europejskiej jako całości 
(korzyści pod względem spójności społecznej, pozytywny wpływ na handel 
wewnątrzunijny i zatrudnienie, większa mobilność geograficzna);

9. podkreśla, że obywatele czują się poszkodowani z powodu oferowanych im przez banki 
niskich stóp procentowych na rachunkach oszczędnościowych oraz że małe 
przedsiębiorstwa mają trudności ze zdobyciem funduszy po opłacalnych stopach 
procentowych, jeżeli w ogóle takowe uzyskają; uważa w związku z tym, że należy 
promować udzielanie pożyczek wzajemnych przez podmioty prywatne, w razie potrzeby 
za pomocą przepisów prawnych, na poziomie europejskim; uważa również, że Komisja 
powinna rozważyć, w jaki sposób zachęcać oraz promować systemy „aniołów biznesu” 
i doradztwa na poziomie europejskim; jest zdania, że wszystko to można by połączyć 
z portalem obywatelskim dla małych przedsiębiorstw;

10. jest zdania, że MŚP należy umożliwić szerokie wykorzystanie handlu elektronicznego 
w Europie; ubolewa nad faktem, że Komisja nie przedstawi wniosku w sprawie 
europejskiego systemu rozstrzygania sporów online w odniesieniu do transakcji 
cyfrowych przed 2012 r., dwanaście lat po tym, jak we wrześniu 2000 r. Parlament 
wezwał do podjęcia takiej inicjatywy1;

11. opowiada się za bardziej praktyczną pomocą dla europejskich spółdzielni 
transgranicznych i za innymi środkami wspierającymi wspólne przedsięwzięcia 
realizowane przez MŚP, a także ma nadzieję, że wnioski dotyczące rozporządzeń 
w sprawie statusu europejskiego towarzystwa wzajemnej pomocy i europejskiego 
stowarzyszenia zostaną ponowione, po tym jak zostały przez Komisję wycofane wbrew 
radzie Parlamentu; zdecydowanie twierdzi, że inicjatywy takie wraz z wymienionymi 
wcześniej inicjatywami mogą dać ludziom możliwość wykorzystania ich talentu 
i kreatywności, zapewnić pracę oraz dodać optymizmu i nadziei;

12. podkreśla, że w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania instytucji europejskich 
i większej wyrozumiałości dla nich obywatele UE powinni mieć móc dysponować 
wszelkiego rodzaju informacjami online odpowiednio przetłumaczonymi za pomocą 
dostępnych i łatwych w użyciu programów do tłumaczenia online, tak aby mogli czytać 
potrzebne im informacje we własnym języku;

13. podkreśla, że można i należy zwiększyć skuteczność i legitymację demokratyczną 
poszerzonej UE, ponieważ poparcie obywateli europejskich dla UE wyraźnie się 
zmniejsza; jest zdania, że zbyt mało czasu i wysiłku poświęca się zbliżaniu obywateli 
Europy oraz że wykorzystuje się w tym celu nieprawidłową metodę, co powinno być 

                                               
1 Sprawozdanie D. Wallis na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, A5-0253/2000.



podstawową działalnością UE; w związku z tym zwraca się do państw członkowskich 
i instytucji UE o zapewnienie wsparcia dla UE, o zachęcanie obywateli europejskich do 
opowiadania się za wartościami UE oraz o przekonywanie ich o użyteczności, 
korzyściach i pozytywnym wpływie UE.
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OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków
(2010/2278 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Wim van de Camp

WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym 
rynku”, wyraża jednak ubolewanie z powodu niezadowalającego tempa wdrażania 
przepisów dotyczących jednolitego rynku; wzywa państwa członkowskie do 
przyspieszenia tego procesu oraz do pełnego i właściwego wdrożenia istniejących 
przepisów, w tym dyrektywy o usługach i pakietu towarowego;

2. podkreśla, że nie tylko przepisy dotyczące jednolitego rynku są źle wdrażane i stosowane 
przez państwa członkowskie, lecz również inne przepisy dotyczące praw obywateli 
europejskich i innych osób posiadających prawo pobytu; wzywa państwa członkowskie 
do zadbania o sprawniejsze wdrożenie zwłaszcza dyrektywy o swobodnym przepływie 
(2004/38/WE);

3. apeluje o większe włączenie obywateli europejskich w proces tworzenia jednolitego 
rynku; wzywa parlamenty państw członkowskich, władze regionalne i lokalne oraz 
partnerów społecznych do wzięcia aktywnego udziału w nagłaśnianiu korzyści płynących 
z jednolitego rynku;

4. wzywa Komisję do zadbania o to, aby obywatele uczestniczyli aktywnie w konsultacjach, 
dialogu i grupach eksperckich związanych z jednolitym rynkiem przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wyważonej reprezentacji wszystkich zainteresowanych podmiotów, w 
tym również społeczeństwa obywatelskiego oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

5. wzywa państwa członkowskie do niepostrzegania wniosku Komisji w sprawie 
horyzontalnej dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji (COM(2008) 426) 



jedynie w kategoriach kosztów, lecz również do spojrzenia na nią z perspektywy 
potencjalnych korzyści w przypadku, gdy obywatele, którzy wcześniej nie czuli się 
bezpiecznie w pewnych dziedzinach, zaczną w nich korzystać z usług;

6. uważa za godny ubolewania fakt, iż niektóre państwa członkowskie nie uznają pełnej 
równości partnerów tej samej płci, kiedy ci próbują korzystać z praw w zakresie 
swobodnego przepływu, i wyraża nadzieję, że ich przyszli przywódcy będą się wstydzić 
takiej postawy;

7. zdecydowanie popiera „25 działań na rzecz poprawy jakości życia obywateli UE”, 
wymienionych w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2010 
(COM(2010) 603), zwłaszcza zaś te dotyczące poprawy ochrony ofiar, podejrzanych i 
oskarżonych;

8. wzywa Komisję do lepszego informowania ofiar, podejrzanych i oskarżonych za 
pośrednictwem portalu e-sprawiedliwość oraz do zadbania o to, aby co najmniej link do 
tych informacji znajdował się na portalu „Twoja Europa” oraz aby był dostępny punkt 
kompleksowej obsługi;

9. domaga się, by państwa członkowskie przyspieszyły wdrażanie dyrektywy 2006/123/WE 
w sprawie usług świadczonych na rynku wewnętrznym oraz szybko przygotowały 
dyrektywę ramową w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

10. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania obywatelom prawdziwej swobody 
przemieszczania się, zwłaszcza przez wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych i 
dyplomów, a także możliwości przenoszenia za granicę świadczeń socjalnych;

11. podkreśla, że należy ocenić stan wdrożenia przez państwa członkowskie wszystkich 
przepisów dotyczących jednolitego rynku w szybszy i bardziej przejrzysty sposób;

12. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę w sprawie praw pacjentów w ramach 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz wzywa państwa członkowskie do jej pełnego 
wdrożenia;

13. podkreśla, że wyzwania demograficzne wymagają strategii, która pomogłaby tworzyć 
miejsca pracy, wypełniające luki na rynku pracy UE;

14. podkreśla, że swobodny przepływ pracowników i usług to jedna z podstawowych zasad 
jednolitego rynku od chwili wejścia w życie traktatu rzymskiego; uważa, że usunięcie 
wciąż istniejących barier w zakresie mobilności siły roboczej w UE ułatwiłoby pełne 
korzystanie ze wszystkich swobód, jakie daje jednolity rynek, oraz przyczyniłoby się do 
ograniczenia pracy nierejestrowanej i bezrobocia;

15. apeluje do Komisji o zwrócenie się do państw członkowskich, które nadal stosują 
ograniczenia na swoich rynkach pracy, o dokonanie przeglądu przepisów przejściowych z 
myślą o otwarciu rynków pracy dla wszystkich pracowników europejskich, co przyczyni 
się do utrzymania zatrudnienia w UE w okresie globalnego kryzysu gospodarczego;

16. uważa, że napływ wysoko wykwalifikowanych imigrantów i pracowników sezonowych 
jest korzystny dla gospodarki europejskiej; wobec tego wzywa państwa członkowskie do 
aktywnego usuwania w trybie przyspieszonym ograniczeń istniejących na ich rynkach 



pracy w stosunku do wszystkich obywateli UE; ponadto wzywa Komisję do dalszego 
rozwoju polityki imigracyjnej w stosunku do tych grup, zwracając uwagę, aby krajów 
pochodzenia imigrantów nie pozbawiać niezbędnych im zasobów ludzkich, i przy 
jednoczesnej poprawie zarządzania granicami zewnętrznymi i zapobiegania nielegalnej 
imigracji;

17. ponownie podkreśla, że państwa członkowskie powinny odrzucać wnioski dotyczące 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych obywateli z krajów trzecich w sektorach rynku 
pracy, do których dostęp dla pracowników z innych państw członkowskich jest 
ograniczony na mocy przepisów przejściowych; preferencyjne traktowanie pracowników 
z UE pozwoliłoby uniknąć niespójności na obszarze jednolitego rynku UE;

18. uważa, że walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną ma decydujące znaczenie dla 
sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuowania działań w tej dziedzinie przy wykorzystaniu wszelkich 
dostępnych instrumentów, w tym również mechanizmu weryfikacji i współpracy;

19. podkreśla potrzebę uwzględnienia przy opracowywaniu Aktu o jednolitym rynku celów 
programu sztokholmskiego, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii otwartych granic i 
swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i osób.

***
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OPINIA KOMISJI PETYCJI

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków
(2010/2278 (INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Erminia Mazzoni

WSKAZÓWKI

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

1. popiera koncepcję Komisji dotyczącą przyjęcia w pierwszej kolejności Aktu o jednolitym 
rynku, co oznacza przeprowadzenie w całej Europie całościowej i pragmatycznej debaty 
na temat korzyści i kosztów rynku wewnętrznego, oraz zwraca się do Komisji o 
zapewnienie skutecznego stosowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, które 
zmniejszają obciążenie administracyjne dla obywateli;

2. z zadowoleniem przyjmuje cel, którym jest umieszczenie obywateli europejskich w 
centrum jednolitego rynku jako głównych podmiotów odbudowy gospodarczej w Europie 
z myślą o przywróceniu zaufania do jednolitego rynku;

3. podziela przekonanie, że pełne urzeczywistnienie jednolitego rynku europejskiego 
powinno stanowić podstawę ukończenia procesu integracji politycznej i gospodarczej;

4. zgadza się z celem, którym jest wspólne stworzenie jednolitego konkurencyjnego rynku 
na szczeblu europejskim i wspólne dążenie do osiągnięcia nowych bardziej ambitnych 
celów w zakresie polityki w służbie społecznej gospodarki rynkowej umożliwiającej 
sprostanie obecnym wyzwaniom, tworzenie nowych możliwości zatrudnienia oraz 
wspieranie inteligentnego, ekologicznego i sprzyjającego integracji społecznej rozwoju 
przynoszącego korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom;

5. z zadowoleniem przyjmuje apel Komisji do państw członkowskich o ograniczanie 
deficytu transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego rynku do poziomu 0,5% oraz o 
zgłaszanie tabel korelacji ze środkami transpozycji;

6. powtarza swoje postulaty dotyczące zdecydowanego skrócenia czasu trwania 



wszczynanego przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w celu zmuszenia państw członkowskich do przestrzegania 
prawodawstwa UE, lecz wyraża ubolewanie nad faktem, że postępowanie takie nie 
wywiera bezpośrednich skutków na obywateli lub mieszkańców UE, którzy mogli stać się 
ofiarami braku egzekwowania przepisów UE;

7. stwierdza, że państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia i wdrożenia 
prawodawstwa europejskiego dotyczącego rynku wewnętrznego i związanych z nim praw 
obywatelskich przysługujących Europejczykom; 

8. popiera zamiar przeprowadzenia przez Komisję szerszych konsultacji ze społeczeństwem 
obywatelskim (zainteresowanymi stronami, organizacjami pozarządowymi, związkami 
zawodowymi, pracodawcami itd.) podczas przygotowywania tekstów ustawodawczych 
dotyczących rynku wewnętrznego;

9. uważa, że proces składania i rozpatrywania petycji może pozytywnie przyczynić się do 
przyjęcia przez obywateli lepszego podejścia do rynku wewnętrznego;

10. uważa, że UE musi zmienić sposób postrzegania jednolitego rynku przez obywateli 
poprzez uświadomienie i umożliwienie im zrozumienia jego korzyści;

11. zachęca Komisję do przyjęcia jasnej, dostępnej i zrozumiałej „karty obywatela” 
dotyczącej prawa do zamieszkania i pracy w dowolnym miejscu w UE oraz do rozwijania 
wielojęzycznej, ukierunkowanej na cel komunikacji dotyczącej codziennych problemów, 
które napotykają obywatele podczas przemieszczania się, zakupów lub sprzedaży w 
Europie, a także standardów społecznych, standardów w zakresie ochrony zdrowia, 
ochrony konsumentów i ochrony środowiska, których mają oni prawo oczekiwać;

12. zwraca się o rzeczywiste wspieranie kompleksowych punktów informacyjnych dla 
obywateli potrzebujących porady o prawach przysługujących w UE, aby obywatele 
europejscy mieli świadomość realiów rynku wewnętrznego, oraz uważa, że Parlament 
Europejski powinien także zostać bezpośrednio zaangażowany w te działania w ramach 
własnej strategii komunikacji;

13. wzywa Komisję do przedstawienia praktycznych propozycji dotyczących rozszerzenia 
ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, tak aby objęła ona 
małe przedsiębiorstwa i pojedynczych obywateli;

14. zachęca do korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów w ramach rynku 
wewnętrznego, z możliwością korzystania z nich za pomocą procedury online;

15. zwraca uwagę na pozytywną rolę sieci SOLVIT pod względem oszczędności dla 
obywateli europejskich oraz nieformalnego rozwiązywania problemów napotykanych 
przez obywateli i przedsiębiorstwa w związku z nieprawidłowym stosowaniem przez 
władze publiczne prawa dotyczącego rynku wewnętrznego;

16. ze szczególnym zainteresowaniem odnotowuje wszystkie wysiłki mające na celu 
zapewnienie w UE nowoczesnej, bardziej efektywnej i skutecznej sieci transportowej, 
która dzięki zmniejszeniu odległości zbliżyłaby obywateli europejskich i pomogłaby 
zwiększyć poczucie przynależności i obywatelstwa;



17. uważa, że poprawa systemów ochrony konsumentów i ochrony danych w UE jest 
sposobem na zapewnienie zaufania konsumentów do transgranicznych transakcji 
internetowych;

18. podkreśla, że realizacja jednolitego rynku musi odbywać się przy pełnym poszanowaniu 
praw obywateli i mieszkańców Unii, zgodnie z zapisami Karty praw podstawowych.
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie egzekwowania dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 
(2005/36/WE)
(2011/2024(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 
7 września 2005 r.w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020” –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając sprawozdanie Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa strategia 
dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając wysłuchanie z udziałem parlamentów krajowych na temat transpozycji i 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE, które odbyło się w dniu 26 października 2010 r.,

– uwzględniając zlecone przez Parlament badanie nt. uznawania kwalifikacji zawodowych 
(PE 447.514),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany „W 
kierunku Aktu o jednolitym rynku – w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności” (COM(2010)0608),

– uwzględniając roczne sprawozdanie SOLVIT za 2010 r. nt. rozwoju i skuteczności sieci 
SOLVIT w 2010 r.,

– uwzględniając rezolucję PE z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla 
Europejczyków2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku. 
Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania” 
(COM(2011)0206),

– uwzględniając Zieloną księgę Komisji z dnia 22 czerwca 2011 r. nt. unowocześnienia 
dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (COM(2011)0367),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie streszczenia 
odpowiedzi na konsultację społeczną dotyczącą modernizacji dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych3,

– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 5 lipca 2011 r. dotyczący oceny 

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.



dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1,

– uwzględniając art. 48 oraz art. 119 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że zmiany demograficzne zwiększą mobilność fachowców w Unii 
Europejskiej,

B. mając na uwadze, że zmiany na rynkach pracy wymagają bardziej elastycznych zasad 
uznawania kwalifikacji zawodowych,

C. mając na uwadze, że nadal istnieje rozziew między oczekiwaniami obywateli a 
rzeczywistością, ponieważ ponad 16% przypadków rozpatrzonych w 2010 r. w ramach 
sieci SOLVIT było związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych2,

D. mając na uwadze, że nie wszystkie państwa dokonały terminowej transpozycji dyrektywy 
2005/36/WE, która została w pełni wdrożona dopiero trzy lata po pierwotnym terminie,

E. mając na uwadze, że prawo do zatrudnienia lub świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim jest podstawowym prawem określonym w traktatach i stanowi konkretny 
przykład korzyści, jakie przynosi obywatelom jednolity rynek,

F. mając na uwadze, że dyrektywa 2005/36/WE skonsolidowała przepisy zawarte w 15 
poprzednich dyrektywach przyjętych od 1960 r.,

G. mając na uwadze, że w Akcie o jednolitym rynku podkreślono, że modernizacja systemu 
uznawania kwalifikacji zawodowych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, 

I. Ułatwienia dla obywateli

1. podkreśla, że procedura uznawania kwalifikacji w ramach ogólnego systemu oraz systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji w oparciu o doświadczenie zawodowe stanowi 
zbytnie obciążenie zarówno dla właściwych organów, jak i pracowników, i jest zbyt 
czasochłonna; 

2. w związku z tym wzywa państwa członkowskie do stosowania nowoczesnych technologii 
informacyjnych, w tym baz danych oraz procedur rejestracji online, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów określonych w ramach ogólnego systemu uznawania oraz 
znaczną poprawę w zakresie dostępu pracowników do informacji i przejrzystości procesu 
podejmowania decyzji;

3. zachęca państwa członkowskie, właściwe organy oraz Komisję do skonsolidowania 
poszczególnych źródeł informacji dostępnych obecnie dla pracowników – w tym 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Komisja Europejska, DG MARKT, sprawozdanie SOLVIT za 2010 r.: Rozwój i skuteczność sieci SOLVIT w 
2010 r. (2011).



krajowych ośrodków informacji, sieci SOLVIT i organów branżowych – poprzez 
utworzenie portalu internetowego udostępniającego istotne i aktualne informacje w 
sprawie procedury uznawania kwalifikacji, w tym informacje administracyjne dotyczące 
właściwych organów i dokumentów, jakie powinni złożyć pracownicy, aby ich 
kwalifikacje zostały uznane;

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia koncepcji tymczasowego i sporadycznego świadczenia 
usług; uważa, że właściwe organy napotykają trudności w stosowaniu systemu i w 
związku z tym wzywa Komisję do oceny obecnie obowiązujących przepisów art. 7 
dyrektywy, dotyczących w szczególności zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, oraz do 
przedłożenia wniosków Parlamentowi,

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za pomocą których właściwe organy mogą wymagać 
przejścia testu umiejętności lub stażu adaptacyjnego trwającego maksymalnie trzy lata i 
które mają fundamentalne znacznie dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i 
pacjentów, mogą być stosowane w sposób nieproporcjonalny; wzywa do zwiększenia 
przejrzystości procesu podejmowania decyzji oraz do przeprowadzenia oceny kodeksu 
postępowania, aby wesprzeć właściwe organy; 

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i współpracę między właściwymi organami i krajowymi 
ośrodkami informacji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i między państwami 
członkowskimi;

II. Aktualizacja obowiązujących przepisów

7. wzywa Komisję do zaktualizowania, w świetle rozwoju naukowo-technicznego, obecnej 
klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej na potrzeby automatycznego systemu 
uznawania kwalifikacji opartego na doświadczeniu zawodowym i minimalnych 
wymogach w zakresie szkolenia;

8. podkreśla, że państwa członkowskie powinny regulować zawody w bardziej 
proporcjonalny sposób z myślą o zmniejszeniu ogólnej liczby zawodów regulowanych w 
UE, z wyłączeniem sektora służby zdrowia;

9. podkreśla, że zainteresowane strony domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu umiejętności zawodowych; zachęca właściwe organy 
do udzielania informacji nt. doskonaleniu umiejętności zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

III. Podniesienie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

10. uważa, że ochrona konsumentów i bezpieczeństwo pacjentów są głównymi celami w 
kontekście przeglądu dyrektywy; zwraca uwagę na szczególny status pracowników służby 
zdrowia;

11. podkreśla, że istnieją poważne problemy związane z pracownikami, którzy kontynuują 
działalność, pomimo że zostali zawieszeni lub pozbawieni prawa wykonywania zawodu;



12. wzywa do utworzenia w ramach systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
(IMI) w odniesieniu do pracowników, których nie obejmuje dyrektywa usługowa, 
proaktywnego mechanizmu ostrzegania, aby obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o sankcji nałożonej na danego pracownika;

13. podkreśla, że znaczna większość zainteresowanych stron uważa zasadę częściowego 
dopuszczenia do wykonywania zawodu za niepożądaną i w praktyce trudną do 
kontrolowania; wzywa do dokonania gruntownej oceny tej zasady i do niestosowania jej 
do zawodów regulowanych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem;

14. podkreśla, że rozszerzenie procedury uznawania i objęcie nią kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich może doprowadzić do nadużyć w postaci wyboru najkorzystniejszej opcji 
(„forum shopping”) i może zbytnio obciążyć właściwe organy większości państw 
członkowskich;

15. uważa, że znajomość języka ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia danemu 
pracownikowi integracji w innym kraju, zapewnienia wysokiej jakości świadczonych 
usług oraz ochrony bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania przeglądu wymogów językowych 
w odniesieniu do pracowników służby zdrowia, zapewniając właściwym organom 
niezbędną elastyczność, aby w ramach procedury uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość;

IV. Integracja pracowników i stworzenie zaufania do systemu

17. popiera rozszerzenie IMI na pracowników nie objętych dyrektywą usługową;

18. wzywa do obowiązkowego stosowania IMI w działalności właściwych organów w celu 
ułatwienia proaktywnej współpracy administracyjnej i uproszczenia procedur uznawania 
kwalifikacji;

19. wzywa Komisję do zapewnienia właściwej transpozycji zmienionej dyrektywy w 
wyznaczonym terminie; wzywa państwa członkowskie do należytego priorytetowego 
potraktowania dyrektywy;

20. wzywa do zwiększenia mobilności absolwentów szkół wyższych oraz przestrzegania 
wyroku w sprawie Morgenbesser1; uważa, że państwa członkowskie z zasady nie powinny 
uniemożliwiać absolwentom szkół średnich odbywania nadzorowanej praktyki za 
wynagrodzeniem, jeżeli obywatele danego kraju mają taką możliwość;

21. podkreśla, że koncepcja „wspólnych platform”, o których mowa w art. 15 dyrektywy, nie 
jest skuteczna, ponieważ nie istnieją obecnie platformy tego rodzaju; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia tej koncepcji w zmienionym artykule oraz do oceny propozycji obniżenia 
progu udziału państw członkowskich;

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r., sprawa C-313/01, Morgenbesser, Zb. Orz. I–
13467



22. uważa, ze wprowadzenie jakichkolwiek wspólnych kryteriów powinno zależeć od testu 
rynku wewnętrznego i powinno podlegać kontroli parlamentarnej;

23. oczekuje wyników zewnętrznego badania zleconego przez Komisję Europejską w celu 
oceny wpływu ostatnich reform w dziedzinie edukacji na procedurę uznawania 
kwalifikacji, w szczególności możliwości stosowania europejskich ram kwalifikacji do 
art. 11 i 13 dyrektywy i procesu bolońskiego;

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej legitymacji zawodowej, która powinna być powiązana z 
elektroniczną bazą danych taką jak IMI, mogłaby być przydatnym narzędziem 
ułatwiającym mobilność niektórym pracownikom; podkreśla, że jakakolwiek 
wprowadzona karta musi spełniać szczególne warunki oraz że należy ustanowić 
niezbędne zabezpieczenia;

25. wzywa Komisję, aby przed wprowadzeniem jakiejkolwiek karty dowiodła w drodze 
wnikliwej oceny wpływu ewentualnej wartości dodanej – poza wartością dodaną, jaką 
stanowi ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych pracowników i właściwych organów; uważa, że 
przy ocenie wpływu należy zająć się problemami poruszonymi w konsultacji i przez wiele
innych zainteresowanych stron, ocenić zalety elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i bezpieczeństwo konsumentów;

26. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 22.6.2011
KOM(2011) 367 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA

Unowocześnienie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)



1. WPROWADZENIE

Obywatele UE1 świadczący rozmaite usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorstw 
zapewniają ważny wkład w naszą gospodarkę. Zatrudnienie lub świadczenie usług w innym
państwie członkowskim to konkretny przykład korzyści, jakie zapewnia obywatelom 
jednolity rynek. Od dawna dostrzegano równie przytłaczający wpływ restrykcyjnych 
przepisów w sprawie kwalifikacji zawodowych na mobilność jak w przypadku dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową. Uznawanie kwalifikacji nabytych w innym 
państwie członkowskim odgrywa zatem rolę podstawowego budulca jednolitego rynku. Jak 
podkreślono w strategii Europa 20202 oraz w Akcie o jednolitym rynku3, mobilność 
zawodowa stanowi kluczowy element konkurencyjności Europy. W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE – 2010 r. 4 stwierdzono, że uciążliwe i niejasne procedury uznawania 
kwalifikacji zawodowych to jedna z podstawowych przeszkód, jakie obywatele UE 
napotykają w życiu codziennym, korzystając z nadanych im na mocy prawa UE uprawnień w 
wymiarze transgranicznym. Unowocześnienie wzmocniłoby również pozycję Unii 
Europejskiej w międzynarodowych negocjacjach handlowych, ułatwiając konwergencje 
regulacyjną i umożliwiając UE uzyskanie lepszego dostępu do rynków państw trzecich dla 
obywateli UE.
Mobilność przedstawicieli wolnych zawodów w UE nadal utrzymuje się na bardzo niskim 
poziomie. Liczba skarg, spraw w systemie SOLVIT i kwestii podnoszonych w portalu Twoja 
Europa – Porady oraz analiza tych spraw wyraźnie dowodzą konieczności unowocześnienia 
przepisów. Ponadto wewnątrzunijny handel usługami (w tym usługami profesjonalnymi) 
stanowi zaledwie około 25% całego handlu w UE. To dużo za mało, uwzględniając ogólne 
znaczenie sektora usług dla gospodarki UE (70% PKB). Ten udział można jednak zwiększyć. 
Z uwagi na coraz mniejszą liczbę ludności aktywnej zawodowo, większa mobilność 
pomogłaby również sprostać wyzwaniu, jakim jest obsadzenie stanowisk wymagających 
posiadania wysokich kwalifikacji. Według prognoz Europejskiego Centrum Kształcenia 
Zawodowego (Cedefop) do obsadzenia stanowisk wymagających posiadania wysokich 
kwalifikacji potrzeba będzie do 2020 r.5 dodatkowo 16 mln osób, natomiast bieżąca tendencja 
będzie skutkowała poważnym niedoborem przedstawicieli wolnych zawodów. Niedobór ten 
po części można zmniejszyć przy pomocy osób posiadających kwalifikacje zawodowe nabyte 
poza UE, mających obecnie duże problemy z uznaniem ich kwalifikacji.
Szczególnie niepokojący jest prognozowany niedobór w liczbie miliona pracowników służby 
zdrowia. Komisja i państwa członkowskie podejmą odrębne działania, by określić, w jaki 
sposób kraje mogą lepiej zarządzać mobilnością pracowników służby zdrowia, umacniając 
swoją ogólną politykę w odniesieniu do siły roboczej i opracowując dodatkowe mechanizmy 

                                               
1 Dotyczy to również obywateli państw trzecich, którzy korzystają z praw na mocy prawodawstwa UE: 
członków rodzin obywateli UE, rezydentów długoterminowych, uchodźców, posiadaczy niebieskiej karty UE, 
którzy w odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych są traktowani na równi z obywatelami UE. 
2 Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020, 3.3.2010.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, Akt o jednolitym rynku, Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, COM(2011) 206, 
SEC (2011) 467.
4 Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. „Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE” - COM (2010) 603 27.10.2010 r.
5 Podaż i popyt w zakresie umiejętności w Europie: prognoza średnioterminowa do 2020 r., (2010), 
dostępna na stronie:
http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf



planowania w zakresie siły roboczej1. 
Umożliwienie obywatelom korzystania z indywidualnego prawa do podejmowania pracy 
gdziekolwiek w UE trzeba traktować w takim szerszym kontekście. Aby przedstawiciele 
wolnych zawodów mogli w pełni korzystać ze swobody przemieszczania się, nie mogą mieć 
problemów z uznawaniem ich kwalifikacji w innych państwach członkowskich2. Bardzo 
ważne jest zatem, aby w dyrektywie w sprawie kwalifikacji zawodowych3 określono 
zrozumiałe i proste zasady ich uznawania. Zasady te muszą jednocześnie zapewniać wysoką 
jakość usług, nie utrudniając jednak mobilności. Dotychczasowe osiągnięcia Unii 
Europejskiej w tym obszarze są znaczne: niektóre kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza w 
dziedzinie opieki zdrowotnej, architektury, rzemiosła, handlu i przemysłu, uznaje się 
automatycznie; w przypadku wszystkich innych zawodów udało się z powodzeniem 
wprowadzić zasadę wzajemnego uznawania na podstawie „ogólnego systemu”. W 2005 r. 
zasady te uzupełniono nowym prostszym systemem w celu ułatwienia mobilności 
tymczasowej. Z zasad tych korzystają miliony przedstawicieli wolnych zawodów w Europie. 
Szacuje się, że sam system automatycznego uznawania na podstawie zharmonizowanych 
minimalnych wymogów dotyczących kształcenia ma zastosowanie do 6,4 mln obywateli4. 
W marcu 2010 r. Komisja przystąpiła do oceny dyrektywy przy współudziale wielu 
zainteresowanych stron: około dwieście właściwych organów sporządziło w 2010 r. 
sprawozdania na temat swoich doświadczeń i około czterystu uczestników wyraziło swoje 
poglądy w ramach konsultacji społecznych na początku 2011 r. Na tej ocenie oparto zieloną 
księgę. Przedstawia się w niej nowe pomysły na ułatwienie mobilności w ramach jednolitego 
rynku, takie jak europejska legitymacja zawodowa (zob. część 2); analizuje się w niej sposoby 
wykorzystania dotychczasowych osiągnięć (zob. część 3); oraz określa się możliwości 
unowocześnienia procedury automatycznego uznawania (zob. część 4). Szeroko zakrojone 
konsultacje pomogą Komisji ocenić różne możliwości unowocześnienia dyrektywy w sprawie 
kwalifikacji zawodowych. 
Wniosek ustawodawczy mający na celu unowocześnienie dyrektywy planowany jest na 
koniec 2011 r. 

2. NOWE PODEJŚCIE DO MOBILNOŚCI

Europejska legitymacja zawodowa 
W celu zaoferowania nowych narzędzi sprzyjających mobilności za podstawę 
unowocześnienia należy przyjąć najnowsze technologie. Technologie te mogą zarówno 
umożliwić przedstawicielom wolnych zawodów większą mobilność, jak i zapewnić poprawę 
w zakresie informowania konsumentów i pracodawców o kwalifikacjach tych pracowników 
do świadczenia usług, które oferują. Europejska legitymacja zawodowa mogłaby się opierać 
na technologiach szybkiej komunikacji XXI wieku, tworząc mechanizm zapewniający 

                                               
1 Dodatkowy problem dotyczy zawodów regulowanych związanych z gospodarką morską, w odniesieniu 
do których Komisja zamierza opublikować w 2012 r. komunikat w sprawie niebieskiego wzrostu gospodarczego, 
zrównoważonego rozwoju związanego z oceanami, morzami i wybrzeżami. W tym kontekście Komisja jest 
zainteresowana zrozumieniem czy w tej dziedzinie istnieją specyficzne przeszkody wzajemnego uznawania, 
które można określić.
2 Trudności związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych to jedna z przeszkód utrudniających 
mobilność przedstawicieli wolnych zawodów w UE, wśród których to przeszkód można wymienić również 
możliwość przenoszenia uprawnień emerytalnych, bariery językowe itd.
3 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 225 z 30.9.2005, s. 22).
4 Tablica wyników rynku wewnętrznego, lipiec 2010 r.



konkretne i dobrze dopasowane efekty na podstawie unowocześnionej dyrektywy w sprawie 
kwalifikacji zawodowych. System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) mógłby 
ułatwić szybszą współpracę między wydającym państwem członkowskim (krajem, z którego 
przedstawiciel wolnego zawodu wyjeżdża) a państwem członkowskim przyjmującym 
(krajem, w którym przedstawiciel wolnego zawodu zamierza prowadzić działalność). Szybsza 
współpraca między dwoma krajami przyspieszyłaby proces uznawania kwalifikacji 
posiadacza legitymacji zawodowej. Współpraca w ramach systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym powinna również być obwarowana terminami, które w przyszłości 
byłyby wiążące dla państw członkowskich. W tym samym duchu można by uprościć 
mobilność tymczasową przedstawicieli wolnych zwodów posiadających europejską 
legitymację zawodową: nie trzeba by było udzielać informacji, których może obecnie 
wymagać kraj przyjmujący, ponieważ wszystkie konieczne informacje znajdowałyby się na 
legitymacji lub udostępniane by były przy pomocy infrastruktury szybkiej komunikacji 
elektronicznej przez kraj wyjazdu, który wystawił taką legitymację.
Mobilizacja państwa członkowskiego wyjazdu
Za sprawdzenie kwalifikacji migrujących przedstawicieli wolnych zwodów odpowiada w 
ramach obecnego systemu przyjmujące państwo członkowskie. Może to przysparzać 
problemów przedstawicielom wolnych zawodów, którzy muszą przedstawiać tłumaczenia 
różnych dokumentów. Może to być również czasochłonne zadanie dla właściwego organu w 
państwie członkowskim przyjmującym, który nie musi posiadać informacji na temat sposobu 
nabywania kwalifikacji w innych państwach członkowskich. Europejska legitymacja 
zawodowa, wystawiona przez właściwy organ w państwie członkowskim, w którym dany 
pracownik nabył kwalifikacje i pod warunkiem, że jest uprawniony do wykonywania zawodu, 
mogłaby ułatwić cały proces, zwiększając na jego wczesnym etapie rolę państwa 
członkowskiego wyjazdu. 
Wystawiając taką legitymację, właściwy organ w państwie członkowskim wyjazdu musiałby 
sprawdzać, czy wnioskodawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje i czy spełniają inne 
warunki określone w unowocześnionej dyrektywie, na przykład, czy legalnie prowadzą 
działalność lub czy posiadają autentyczne dyplomy. Organ taki przechowywałby również 
dokumenty uzasadniające wystawienie legitymacji, udostępniając je w razie konieczności 
właściwemu organowi w państwie członkowskim przyjmującym. Aby zapewnić wzajemne 
zaufanie, legitymacji nie wystawiałyby żadne podmioty prowadzące działalność o charakterze 
komercyjnym. Jeżeli jakiś zawód nie jest regulowany w państwie członkowskim wyjazdu, 
państwo to zobowiązane by było wyznaczyć właściwy organ publiczny, który wystawi 
legitymację (np. ośrodki informacji1 lub ośrodki NARIC2).
W ramach takiego systemu organy w państwie członkowskim przyjmującym nie musiałyby 
angażować zasobów administracyjnych, żeby sprawdzić wszystkie informacje, które już 
sprawdzono w państwie członkowskim wyjazdu. Do potwierdzenia uprawnień posiadacza 
legitymacji do wykonywania danego zawodu w państwie członkowskim przyjmującym 
wystarczy sprawdzić ważność samej legitymacji. 
System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) mógłby w tym kontekście pełnić 
rolę zaplecza organizacyjnego na potrzeby współpracy właściwych organów. Wymagałoby to 

                                               
1 W artykule 57 dyrektywy zobowiązuje się państwa członkowskie do wyznaczenia ośrodka informacji w 
celu dostarczania obywatelom i ośrodkom informacji w pozostałych państwach członkowskich informacji i 
pomagania obywatelom w realizacji ich praw.
2 Krajowe ośrodki informacyjne ds. uznawalności wykształcenia (ośrodki NARIC) pomagają 
obywatelom w sprawach związanych z kwalifikacjami nabytymi na poziomie kształcenia wyższego. Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.enic-
naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about#NARIC.



rejestracji w systemie IMI wszystkich właściwych organów wystawiających i sprawdzających 
legitymacje, gdyż system umożliwiłby im wzajemną komunikację na wypadek, gdyby miały 
jakieś pytania. Duża część właściwych organów w UE jest już zarejestrowana; oczekuje się, 
że pozostałe zarejestrują się do końca 2012 r. 
Mobilizacja przyjmującego państwa członkowskiego
W przypadku przedstawicieli wolnych zawodów chcących świadczyć usługi tymczasowo 
legitymacja zawodowa mogłaby zastąpić dokumenty administracyjne załączane do 
oświadczenia wymaganego przez większość państw członkowskich na podstawie art. 7 
dyrektywy. Wystarczyłaby wiadomość elektroniczna z numerem legitymacji danej osoby. 
Posiadacze legitymacji mogliby nawet być zwolnieni z obowiązku wcześniejszego składania 
oświadczenia, ponieważ wystarczające byłoby okazanie legitymacji, zawierającej wszystkie 
niezbędne informacje. Zamiast wysyłać oświadczenie organom i odbiorcom usług w 
przyjmującym państwie członkowskim, można by okazywać im legitymację. Znacznie 
ułatwiłoby to mobilność tymczasową, przy utrzymaniu możliwości przeprowadzania 
wszystkich koniecznych kontroli. 
Podobne korzyści można by zapewnić przedstawicielom wolnych zawodów ubiegających się 
o automatyczne uznawanie ich kwalifikacji na podstawie zharmonizowanych minimalnych 
wymogów dotyczących kształcenia. Legitymacja poświadczałaby zgodność kwalifikacji 
przedstawiciela wolnego zawodu ze zharmonizowanymi minimalnymi wymogami 
dotyczącymi kształcenia na mocy unowocześnionej dyrektywy. Zgodność tę sprawdzałby 
właściwy organ przy składaniu wniosku o wydanie legitymacji w państwie członkowskim, w 
którym wydano wymagane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji. Organ w 
przyjmującym państwie członkowskim nie musiałby już sprawdzać kwalifikacji i tym samym 
mógłby wydawać decyzje o ich uznaniu w znacznie krótszym terminie (np. w terminie dwóch 
tygodni, a nie trzech miesięcy, jak dopuszczają przepisy aktualnie obowiązującej 
dyrektywy)1. 
Nawet w ramach ogólnego systemu, w którym kwalifikacje sprawdza się w poszczególnych 
przypadkach, wprowadzenie legitymacji mogłoby uprościć i przyspieszyć procedurę 
uznawania, ponieważ wstępnego sprawdzenia dokonywałby organ wystawiający ją. Wskutek 
tego, trwające obecnie maksymalnie cztery miesiące procedury można by skrócić do 
maksymalnie miesiąca2. 
Legitymacja zawodowa przynosiłaby korzyści również odbiorcom usług, zwłaszcza z uwagi 
na przejrzystość. Przedstawiając legitymację, przedstawiciel wolnego zawodu dawałby 
gwarancję swoich kompetencji do wykonywania danego zawodu. Ponadto można by 
utworzyć system umożliwiający konsumentom i pracodawcom sprawdzanie ważności 
legitymacji (np. przez bezpośredni kontakt z właściwym organem).
Prace grupy sterującej i pilotażowe badania sytuacyjne
Europejska legitymacja zawodowa nie byłaby obowiązkowa. Zainteresowani mobilni 
przedstawiciele wolnych zwodów powinni mieć możliwość, a nie obowiązek, wystąpienia o 
wystawienie takiej legitymacji. Komisja utworzyła już grupę sterującą ds. legitymacji 
zawodowej dla stron, które wyraziły zainteresowanie. Składa się ona z przedstawicieli 
różnych zawodów, właściwych organów i związków zawodowych. Grupa przystąpiła do prac 

                                               
1 Chociaż zwiększona rola kraju wysyłającego może wymagać zaangażowania zasobów 
administracyjnych, to podejście takie mogłoby ograniczyć ogólne obciążenia, gdyż łatwiej byłoby sprawdzać 
kwalifikacje we własnym kraju (wysyłającym), co ograniczyłoby również koszty ponoszone w związku z 
ponownym sprawdzaniem.
2 W tym przypadku organ wysyłający również spędzi więcej czasu na sprawdzaniu informacji. Cała 
procedura trwałaby krócej, ponieważ organ wysyłający ma najlepsze warunki do przeprowadzenia takich 
kontroli (względy językowe, sprawdzenie ważności dokumentów administracyjnych itd.).



na początku stycznia 2011 r. i oczekuje się, że w październiku br. przedstawi konkretne 
wnioski. Grupa rozważała wartość dodaną i ewentualne skutki prawne takiej legitymacji. 
Badała również istniejące projekty legitymacji zawodowej oraz podobne instrumenty, które 
mogłyby być przydatne obywatelom w codziennym życiu (takie jak europejskie prawo jazdy, 
europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego czy europejski paszport umiejętności). 
Najwięcej uwagi grupa poświęciła sprawom wdrożenia takiej legitymacji, w tym jej 
zawartości i formatu, zastanawiając się również nad najlepszym sposobem zapewnienia 
wiarygodności tego dokumentu. Wyniki zostaną przedstawione na Forum Jednolitego Rynku, 
które odbędzie się w dniach 3–4 października w Krakowie, w Polsce.
W związku z różnymi warunkami w obszarze dostępu do poszczególnych zawodów i ich 
wykonywania, grupa sterująca uznała za przydatne przeprowadzenie badań sytuacyjnych 
obejmujących wybrane zawody: inżynierów, lekarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy, 
psychoterapeutów i przewodników turystycznych.
Pytanie 1: Czy ma Pani/Pan jakieś uwagi w kwestii roli przypisywanej właściwym organom 
w państwie członkowskim wyjazdu i przyjmującym państwie członkowskim?
Pytanie 2: Czy zgadza się Pani/Pan, że legitymacja zawodowa powinna dawać wymienione 
niżej korzyści, zależnie od celów jej posiadacza?
a) Posiadacz legitymacji przemieszcza się tymczasowo (mobilność tymczasowa): 
- Opcja 1: legitymacja zastępowałaby oświadczenie, którego państwa członkowskie obecnie 
wymagają na podstawie art. 7 dyrektywy.
- Opcja 2: utrzymany zostaje obowiązek składania oświadczeń, ale legitymację można 
przedstawiać w miejsce dokumentów towarzyszących.
b) Posiadacz legitymacji ubiega się o automatycznie uznawanie jego kwalifikacji:
przedstawienie legitymacji przyspieszyłoby procedurę uznawania (przyjmujące państwo 
członkowskie podejmowałoby decyzję w terminie dwóch tygodni, a nie trzech miesięcy).
c) Posiadacz legitymacji ubiega się o uznanie jego kwalifikacji, które nie podlegają 
uznawaniu automatycznemu (ogólny system): przedstawienie legitymacji przyspieszyłoby 
procedurę uznawania (przyjmujące państwo członkowskie podejmowałoby decyzję w 
terminie miesiąca, a nie czterech miesięcy).

2.1. Ukierunkowanie na działalność gospodarczą: zasada dostępu częściowego 
Przedstawiciele wolnych zawodów mogą mieć problemy z uznawaniem ich kwalifikacji w 
przypadkach, gdy zakres prowadzonej w ramach zawodu działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim siedziby jest inny niż w państwie członkowskim, w którym 
zamierzają taką działalność prowadzić. Sytuacja taka ma przykładowo miejsce w przypadku 
zawodu instruktora snowboardu, który w niektórych państwach członkowskich ma status 
odrębnego zawodu, natomiast w innych podlega zakresowi zawodu instruktora narciarskiego. 
Niekiedy różnice w zakresie działalności gospodarczej dla określonego zawodu w dwóch 
państwach członkowskich są tak duże, że przedstawiciele wolnych zawodów muszą zaliczyć 
w państwie członkowskim przyjmującym cały program kształcenia i szkolenia, aby wyrównać 
różnice w odpowiednich wymogach dotyczących kwalifikacji, jak w podanym wyżej 
przykładzie. Rozważając tę kwestię, Trybunał Sprawiedliwości stworzył zasadę dostępu 
częściowego1. Trybunał orzekł, że państwa członkowskie muszą umożliwić częściowe 
wykonywanie zawodu na wniosek przedstawiciela wolnego zawodu pod pewnymi 
warunkami. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości ogólna ochrona odbiorców 
usług i konsumentów może jednak uzasadniać proporcjonalne ograniczenie swobody 

                                               
1 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sprawa C- 330/03 z dnia 19 stycznia 2006 r., 
Zb.Orz. 2006, s. I-801.



przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług jeżeli środek ten jest niezbędny do 
osiągnięcia celu i proporcjonalny do niego.
Uwzględnienie tej zasady w dyrektywie rozszerzyłoby zabezpieczenia oferowane 
przedstawicielom wolnych zawodów, takie jak terminy wydawania przez państwa 
członkowskie decyzji o uznaniu, również przedstawicielom wolnych zawodów, którzy 
spełniają warunki dostępu częściowego. 
Unowocześniona dyrektywa mogłaby również potwierdzać kryteria stosowania danej zasady 
(podejście oparte na kryteriach) zgodnie z orzecznictwem. Według Trybunału zasada dostępu 
częściowego ma zastosowanie w przypadku, gdy istnieje możliwość obiektywnego 
oddzielenia działalności gospodarczej, którą przedstawiciel wolnego zawodu chce prowadzić 
w przyjmującym państwie członkowskim, od reszty działalności podlegającej danemu 
zawodowi w danym państwie członkowskim. Jedno z decydujących kryteriów polega na 
pytaniu, czy daną działalność gospodarczą można prowadzić niezależnie lub autonomicznie w 
państwie członkowskim, w którym nabyte zostały kwalifikacje zawodowe. Na przykład 
inżynier specjalizujący się w hydraulice w jednym państwie członkowskim, chcący pracować 
w państwie członkowskim, w którym wykonywaną przez niego pracę wykonują inżynierowie 
o szerszych kwalifikacjach, zajmujący się również drogami, kanałami i portami, może 
uzyskać dostęp częściowy do danego zawodu w państwie członkowskim przyjmującym. 
Otrzymałby zezwolenie na prowadzenie działalności tylko w dziedzinie hydrauliki. 
W przypadkach uzasadnionych nadrzędnym interesem ogólnym można zezwolić na 
odstępstwa od tej zasady, podyktowane realizacją celu leżącego w interesie ogólnym i 
niewykraczające poza zakres konieczny do osiągnięcia takiego celu. 
Pytanie 3: Czy zgadza się Pani/Pan, że uwzględnienie zasady dostępu częściowego i 
określonych kryteriów jej stosowania w dyrektywie przyniosłoby znaczne korzyści? (Prosimy 
podać konkretne powody odstępstw od tej zasady.)

2.2. Zmiana kształtu wspólnych platform
Obecnie automatycznemu uznawaniu podlega tylko ograniczona liczba zawodów. Wiele 
zawodów objętych ogólnym systemem aspiruje do podobnego mechanizmu, który ułatwiłby 
mobilność wykonującym je osobom. W art. 15 dyrektywy przewidziano możliwość przyjęcia 
wspólnych platform. Celem takich platform byłoby zwolnienie z obowiązkowych środków 
(testu lub stażu adaptacyjnego). Nie są one narzędziem służącym automatycznemu uznawaniu 
kwalifikacji. Nie utworzono zatem dotychczas wspólnej platformy środków wyrównawczych 
i panuje ogólne przekonanie o braku podstaw, na których można by oprzeć dalszy postęp. 
Obecna koncepcja wspólnych platform jest błędna. W przyszłości należałoby bardziej skłonić 
się ku automatycznemu uznawaniu.
Komisja chce sprostać zapotrzebowaniu na łatwiejszą mobilność, umożliwiając płynniejsze 
uznawanie kwalifikacji. Założenia te można uwzględnić w nowym podejściu do wspólnych 
platform. Mogłyby funkcjonować w dużym stopniu podobnie do systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji lekarzy, stomatologów, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, 
farmaceutów, lekarzy weterynarii i architektów, ale bez konieczności udziału wszystkich 
państw członkowskich czy nawet takiej liczby państw członkowskich, jaką przewiduje 
obecnie art. 15. Próg można by obniżyć z dwóch trzecich do jednej trzeciej wszystkich 
państw członkowskich (tj. do dziewięciu spośród dwudziestu siedmiu państw członkowskich), 
zwiększając tym samym szanse na tworzenie wspólnych platform. Wyjaśniono by również, że 
nieuczestniczącym państwom członkowskim będzie przysługiwała dowolność w kwestii 
przystąpienia do wspólnej platformy w późniejszym terminie. 
Każda nowa platforma poddawana by była testowi rynku wewnętrznego. W ten sposób można 
by się upewnić, że uzgodnione warunki są proporcjonalne, a wspólna platforma nie zawiera 



zbyt wielu szczegółowych informacji, przez co nie stanowi przeszkody dla mobilności 
przedstawicieli wolnych zawodów z nieuczestniczących państw członkowskich, chcących 
korzystać z przysługującego im prawa swobodnego przepływu na jednolitym rynku. Test 
rynku wewnętrznego mogłyby wykonywać zainteresowane stowarzyszenia zawodowe, a sam 
test może przede wszystkim pomóc w wyjaśnieniu, czy przedstawiciela wolnego zawodu z 
nieuczestniczącego państwa członkowskiego można dopuścić do wykonywania zawodu w 
jednym z krajów uczestniczących na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego.
I wreszcie, wspólne platformy byłyby wspomagane nie tylko przez organizacje zawodowe, 
ale też przez co najmniej dziewięć państw członkowskich. Na podstawie wniosku 
stowarzyszenia zawodowego oraz przy koniecznym wsparciu ze strony wystarczającej liczby 
państw członkowskich Komisja mogłaby ostatecznie zatwierdzić wspólną platformę aktem 
delegowanym, którego ramy ustanawiałaby unowocześniona dyrektywa. Przykładem 
funkcjonującej wspólnej platformy jest wspólna platforma instruktorów narciarstwa.
Pytanie 4: Czy popiera Pan/Pani obniżenie obecnego progu dla utworzenia wspólnej 
platformy z dwóch trzecich do jednej trzeciej (tj. dziewięć z dwudziestu siedmiu państw 
członkowskich)? Czy zgadza się Pan/Pani z koniecznością przeprowadzania testu rynku 
wewnętrznego (na podstawie zasady proporcjonalności) w celu upewnienia się, czy wspólna 
platforma nie stanowi przeszkody dla usługodawców z nieuczestniczących państw 
członkowskich? (Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za takim podejściem 
lub przeciw niemu.) Kwalifikacje zawodowe w zawodach regulowanych

2.3. Kwalifikacje zawodowe w zawodach regulowanych
W Akcie o jednolitym rynku przewidziano dalszą analizę możliwych działań związanych z 
kwalifikacjami zawodowymi. Apeluje się w nim również o dokonanie przeglądu zakresu 
zawodów regulowanych. Obecnie w dwudziestu siedmiu państwach członkowskich 
regulowanych jest na podstawie kwalifikacji zawodowych około cztery tysiące siedemset 
zawodów. Zawody te można pogrupować na około osiemset różnych kategorii. Dyrektywa w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zapewnia obecnie mechanizm wzajemnego 
uznawania dla większości tych zawodów. Chociaż państwa członkowskie mają swobodę 
ustalania wymogów dotyczących kwalifikacji wymaganych do dostępu do niektórych 
zawodów, co jest odpowiednim narzędziem realizacji celów polityki publicznej związanej z 
danym rodzajem działalności gospodarczej, np. potrzeba zapewnienia jego bezpieczeństwa i 
ochrony, w niektórych przypadkach wymogi dotyczące kwalifikacji mogą być 
nieproporcjonalne lub zbędne do osiągnięcia celów polityki publicznej i mogą prowadzić do 
powstania ograniczeń swobody przemieszczania się obywateli UE. Mogą jednak zdarzać się 
sytuacje, w których obywatel UE prowadzący działalność gospodarczą w swoim państwie 
członkowskim siedziby staje w obliczu nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego wymogu 
dotyczącego kwalifikacji w przyjmującym państwie członkowskim, że nie jest w stanie 
pokonać trudności przy pomocy testu czy stażu (tak zwanych środków wyrównawczych), jak 
przewidziano w dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, ani ubiegać się o 
dostęp częściowy zgodnie z orzecznictwem Trybunału (zob. pkt 2.2 na temat bardziej 
szczegółowych informacji w zakresie dostępu częściowego). Obywatel taki nie ma zatem 
innego wyjścia, jak przejść cały cykl kształcenia konieczny do uzyskania krajowych 
kwalifikacji w przyjmującym państwie członkowskim. 
Pytanie 5: Czy znane są Pani/Panu regulowane zawody, w przypadku których obywatele UE 
mogą faktycznie znaleźć się w takich sytuacjach? Prosimy wskazać taki zawód, kwalifikacje 
oraz przyczyny braku uzasadnienia dla takich sytuacji. 



3. WYKORZYSTANIE DOTYCHCZASOWYCH OSIĄGNIĘĆ 

Dostęp do informacji i e-administracji
Przedstawiciele wolnych zwodów chcący pracować w innym państwie członkowskim muszą 
znać i rozumieć przepisy, którym podlegają. W wyniku oceny dyrektywy, zwłaszcza 
konsultacji społecznych na początku 2011 r., stwierdzono, że jest to poważny problem dla 
wielu zainteresowanych stron. Respondenci sygnalizowali przede wszystkim niedostateczne 
sprecyzowanie informacji wskazujących organ odpowiedzialny za uznawanie ich kwalifikacji 
zawodowych oraz informacji o dokumentach, które należy przedstawić. Brak wystarczających 
informacji o tym, co i któremu organowi należy przedstawić, często wyklucza osiągnięcie 
zamierzonego celu, jakim jest otrzymanie szybkiej decyzji przyjmującego państwa 
członkowskiego. 
Związany jest z tym kolejny problem, czyli możliwość korzystania przez przedstawicieli 
wolnych zawodów ze skuteczniejszego i dogodniejszego sposobu składania wniosku o 
uznanie kwalifikacji zawodowych oraz otrzymywania decyzji o uznaniu za pośrednictwem 
portali e-administracji.
W unowocześnionej dyrektywie można by przewidzieć, że każde państwo członkowskie 
zobowiązane jest zapewnić centralny internetowy punkt dostępu zawierający wszystkie 
informacje na temat właściwych organów i dokumentów wymaganych w celu uznania 
kwalifikacji zawodowych dla wszystkich przedstawicieli wolnych zawodów, niezależnie od 
wykonywanego zawodu czy regionu, w którym zamierzają go wykonywać. To 
rozwiązywałoby pierwszy problem. Uprzednie informacje na temat dokumentów, które trzeba 
złożyć, zapewniłyby przedstawicielom wolnych zawodów większą przejrzystość i możliwość 
uniknięcia sytuacji, w której właściwe organy zwlekają z podjęciem formalnej decyzji z 
uwagi na niekompletne akta migrującego przedstawiciela wolnego zawodu (zob. art. 51 ust. 2 
dyrektywy). 
Kolejny krok, w oparciu o centralne punkty dostępu, polegałby na zaoferowaniu 
przedstawicielom wolnych zawodów możliwości dopełnienia wszystkich procedur 
związanych z uznawaniem kwalifikacji za pośrednictwem Internetu, co rozwiązywałoby drugi 
problem. 
W jaki sposób te rozwiązania rozwiązałyby oba problemy w praktyce? Pierwsza opcja 
opierałaby się na krajowych ośrodkach informacji przewidzianych w art. 57 dyrektywy, które 
już udzielają informacji przedstawicielom wolnych zawodów ubiegających się o uznanie ich 
kwalifikacji i zapewniają im pomoc. Ich zadania polegają obecnie przede wszystkim na 
zapewnieniu doradztwa raczej w formie pisemnej lub telefonicznego, a nie na czynnym 
zapewnieniu obywatelom UE zainteresowanym mobilnością zawodową dostępu do informacji 
o wymaganych dokumentach i właściwych organach. W przyszłości krajowe ośrodki 
informacji mogłyby organizować również centralne punkty dostępu do informacji i we 
współpracy z właściwymi organami mogłyby koordynować infrastrukturę e-administracji, 
umożliwiającą dopełnienie wszystkich formalności w sieci. 
Kolejna opcja opierałaby się na pojedynczych punktach kontaktowych przewidzianych w 
dyrektywie o usługach1. Mają one być całkowicie pełnoprawnymi portalami e-administracji, 
umożliwiającymi usługodawcom łatwe uzyskanie przez internet wszystkich ważnych 
informacji dotyczących ich działalności (przepisy, procedury, terminy). Ponadto pojedyncze 
punkty kontaktowe umożliwiają usługodawcom dopełnienie drogą elektroniczną wszystkich 
procedur administracyjnych, koniecznych do uzyskania dostępu do działalności usługowej i 

                                               
1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług 
na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).



jej prowadzenia, w tym procedur związanych z uznaniem kwalifikacji, stanowiąc tym samym 
klucz do skrócenia procedur i zmniejszenia obciążeń związanych z formalnościami 
administracyjnymi. Obecnie usługodawcy (w tym ich pracownicy delegowani i 
przedstawiciele wolnych zawodów pracujący na własny rachunek) mają dostęp do 
pojedynczych punktów kontaktowych podlegających przepisom dyrektywy o usługach1, ale 
zakres ich działalności można by rozszerzyć w przypadku, gdy państwo członkowskie 
uznałoby, że powinny one służyć przedstawicielom wszystkich rodzajów działalności 
zawodowej, a nie tylko tym, którzy podlegają przepisom dyrektywy o usługach. W tym 
samym duchu państwa członkowskie mogłyby wykorzystać doświadczenia związane z 
pojedynczymi punktami kontaktowymi, tworząc kolejne narzędzia internetowe, które 
uprościłyby i przyspieszyły procedury uznawania kwalifikacji przedstawicieli wszystkich 
wolnych zawodów, przestrzegając przy tym prawa UE dotyczącego ochrony danych, czyli 
przepisów dyrektywy 95/46/WE2. 
I wreszcie, aby zapewnić synergię, należałoby koniecznie zadbać o ścisłą współpracę portali 
e-administracji poszczególnych państw członkowskich i portalu Twoja Europa, który ma 
pełnić funkcję pojedynczego punktu kontaktowego zawierającego wszystkie przydatne 
informacje na temat praw w UE3 i problemów z wdrożeniem tych praw. 
Pytanie 6: Czy opowiedziałaby(-ałby) się Pani/Pan za obligatoryjnym udostępnianiem przez 
państwa członkowskie informacji na temat właściwych organów i dokumentów wymaganych 
w celu uznania kwalifikacji zawodowych za pośrednictwem centralnego internetowego 
punktu dostępu w każdym państwie członkowskim? Czy opowiedziałaby(-ałby) się Pani/Pan 
za obowiązkowym umożliwieniem dopełniania procedur uznawania kwalifikacji 
przedstawicielom wszystkich wolnych zawodów? (Prosimy podać konkretne argumenty 
przemawiające za takim podejściem lub przeciwko niemu).

3.1. Mobilność tymczasowa
W 2005 r. wprowadzono nowy system mający ułatwić tymczasowe świadczenie usług. 
Przedstawiciel wolnego zawodu chcący świadczyć usługi tymczasowo, nie zmieniając 
państwa członkowskiego siedziby, nie ma w ramach tego systemu obowiązku poddawania się 
formalnym procedurom uznawania w przyjmującym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie mogą jedynie wymagać wcześniejszego przesłania właściwemu organowi 
oświadczenia z dokumentami uzupełniającymi, jeżeli zachodzi taka konieczność. Wiele 
państw członkowskich w znacznym stopniu korzysta z tej opcji. 
Poważne problemy pojawiają się w sytuacji, kiedy przedstawiciel wolnego zawodu z państwa 
członkowskiego o nieuregulowanym statusie danego zawodu przenosi się tymczasowo do 
państwa członkowskiego, w którym dany zawód jest regulowany. W takich sytuacjach nowy 
system jest otwarty wyłącznie dla osób, które mogą udowodnić swoje dwuletnie 
doświadczenie zawodowe lub które mogą przedstawić dowód potwierdzający ukończenie 
„regulowanego szkolenia i kształcenia”. Niektóre zainteresowane strony apelują, aby dać 
                                               
1 Zob. dokument roboczy służb Komisji dotyczący transpozycji i wdrażania dyrektywy – SEC(2010) 
1292, z 22.10.2010,
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon_en.pdf.
2 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 
(Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
3 Portal Twoja Europa (europa.eu/youreurope) został założony przez Komisję we współpracy z 
państwami członkowskimi. Kolegium redakcyjne portalu Twoja Europa, składające się z przedstawicieli państw 
członkowskich, zobowiązane jest dopilnować, aby w portalu udostępniano wszystkie ważne informacje krajowe, 
jak również odpowiada za zapewnienie odpowiednich powiązań portalu Twoja Europa z krajowymi portalami 
informacyjnymi.



konsumentom większy wybór, rozszerzając zakres tego prostszego systemu. Inni z kolei 
obawiają się nadużyć w kwestii wyboru sądu ze względu na możliwość korzystniejszego 
rozstrzygnięcia sprawy. Przy unowocześnieniu należy odpowiednio wyważyć te oba 
uzasadnione stanowiska.

Przekraczanie granic przez konsumentów
Przepis w sprawie dwuletniego okresu wykonywania zawodu (art. 5 ust. 1 dyrektywy) cieszy 
się ogólną akceptacją, ponieważ chroni konsumentów w państwie członkowskim, w którym 
dany zawód jest regulowany. Może jednak okazać się on nieproporcjonalny w przypadku, gdy 
konsumenci wyjeżdżający do innego państwa członkowskiego chcą, aby towarzyszył im 
przedstawiciel wolnego zawodu z państwa członkowskiego, z którego pochodzą, a nie z 
państwa członkowskiego, do którego się udają (np. grupa turystów, która wybrała 
przewodnika turystycznego w państwie, z którego wyjechała). W tej sytuacji zainteresowany 
przedstawiciel wolnego zawodu nie ma żadnego kontaktu z lokalnymi odbiorcami usług w 
przyjmującym państwie członkowskim. Wymóg składania wcześniejszego oświadczenia i 
posiadania dwuletniego doświadczenia zawodowego może zatem nie być uzasadniony z 
punktu widzenia ochrony konsumentów. Nad obawami w kwestii wyboru sądu ze względu na 
możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy, które nie wydają się uzasadnione w tych 
sytuacjach, powinno tu przeważać poszanowanie wyboru dokonanego przez konsumenta1. 
Składanie uprzedniego oświadczenia wydaje się w tym przypadku zbędne. Wybór 
konsumenta byłby ograniczany jedynie w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego lub 
bezpieczeństwa konsumenta, uzasadniającego uprzednie sprawdzenie kwalifikacji (zgodnie z 
art. 7 ust. 4 obecnie obowiązującej dyrektywy). 

                                               
1 Najlepiej by było, gdyby tacy przedstawiciele wolnych zawodów posiadali europejską legitymację 
zawodową.



Pytanie 7: Czy zgadza się Pani/Pan, że należy znieść wymóg posiadania dwuletniego 
doświadczenia zawodowego w przypadku przedstawiciela wolnego zawodu z państwa 
członkowskiego, w którym dany zawód nie jest regulowany, w przypadkach, gdy to 
konsumenci przekraczają granicę i decydują się nie korzystać z usług przedstawiciela 
wolnego zawodu z przyjmującego państwa członkowskiego? Czy w tej sytuacji przyjmujące 
państwo członkowskie powinno mieć prawo wymagać uprzedniego oświadczenia? (Prosimy 
podać konkretne argumenty przemawiające za takim podejściem lub przeciwko niemu.)

3.1.1. Kwestia „regulowanego szkolenia i kształcenia”
Z wymogu posiadania dwuletniego doświadczenia zawodowego zwolnieni się również 
przedstawiciele wolnych zawodów, którzy ukończyli „kształcenie regulowane”. Zawarta w 
dyrektywie definicja „kształcenia regulowanego” jest raczej ograniczona, gdyż dotyczy 
kształcenia, które w szczególny sposób przystosowane jest na potrzeby wykonywania 
określonego zawodu, z odniesieniem do rodzajów kształcenia regulowanego wymienionych w 
załączniku III do dyrektywy. 
W obszarze kształcenia dokonuje się postęp, a dyrektywa musi nadążyć za tymi zmianami. 
Aby zwiększyć zdolność do zatrudnienia z perspektywy uczenia się przez całe życie, politykę 
w obszarze kształcenia i szkolenia coraz bardziej ukierunkowuje się na rozwój ogólnych 
umiejętności uniwersalnych, które można wykorzystać w różnych dziedzinach (np. 
komunikacja, zarządzanie), w uzupełnieniu do umiejętności związanych z konkretną pracą 
(umiejętności technicznych). Ograniczanie pojęcia kształcenia i szkolenia regulowanego do 
kształcenia i szkolenia, które w szczególny sposób przystosowane jest na potrzeby 
wykonywania określonego zawodu (zob. art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy) może się wydawać w 
tym kontekście nieuzasadnione. Pojęcie kształcenia regulowanego można by rozszerzyć o 
kształcenie i szkolenie uznawane przez dane państwo członkowskie i związane z konkretnym 
zawodem. Instytucje oświatowe mogłyby wykorzystać Suplement Europass do dyplomu1 lub 
Suplement Europass do świadectwa2 w celu informowania o treści i celach odpowiednich 
programów. Za sprawą zmiany definicji kształcenia i szkolenia regulowanego z prostszego 
systemu mobilności tymczasowej mogłoby korzystać więcej odpowiednio wykształconych 
przedstawicieli wolnych zawodów. Na podstawie unowocześnionej dyrektywy państwa 
członkowskie mogłyby jednocześnie nadal wymagać corocznego przedstawiania uprzedniego 
oświadczenia (z wykluczeniem sytuacji, gdy z obowiązku takiego zwalnia legitymacja 
zawodowa).
Pytanie 8: Czy zgadza się Pani/Pan, aby pojęcie „kształcenia i szkolenia regulowanego” 
obejmowało wszystkie rodzaje kształcenia uznawane przez państwo członkowskie i mające 
związek z danym zawodem, a nie tylko te, które w szczególny sposób są przystosowane na 
potrzeby wykonywania określonego zawodu? (Prosimy podać konkretne argumenty 
przemawiające za takim podejściem lub przeciwko niemu.)

                                               
1 Suplement Europass do dyplomu wydawany jest absolwentom szkół wyższych wraz z tytułem lub 
dyplomem. Pomaga on w łatwiejszym zrozumieniu kwalifikacji posiadanych w związku z wyższym 
wykształceniem, zwłaszcza poza krajem, w którym zostały nabyte. Zob. 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp;jsessi
onid=43770C133C7D2B78EA4522BF5ABFF581.wpc1
2 Suplement Europass do świadectwa wydawany jest osobom posiadającym świadectwo ukończenia 
kształcenia i szkolenia zawodowego; uzupełnia informacje zawarte na oficjalnym świadectwie, podając je w 
przystępniejszy sposób, zwłaszcza dla pracodawców lub instytucji poza krajem, w którym został wydany. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp;jses
sionid=43770C133C7D2B78EA4522BF5ABFF581.wpc1



3.2. Otwarcie ogólnego systemu

Poziomy kwalifikacji
W art. 11 dyrektywy przewidziano pięć poziomów kwalifikacji według rodzaju i czasu 
trwania szkolenia. W przypadku, gdy przedstawiciel wolnego zawodu wnioskuje o uznanie 
jego kwalifikacji w ramach ogólnego systemu, właściwy organ zobowiązany jest zastosować 
te poziomy do ustalenia, czy wnioskodawca może skorzystać z przepisów dyrektywy. W 
obecnym kształcie dyrektywa nie ma zastosowania w przypadku, gdy między kwalifikacjami 
przedstawiciela wolnego zawodu a kwalifikacjami wymaganymi w przyjmującym państwie 
członkowskim występuje różnica obejmująca dwa lub więcej niż dwa poziomy. 
Poziomy określone w art. 11 mogą pokrywać się z ośmioma poziomami europejskich ram 
kwalifikacji (EQF) opartych na „efektach uczenia się”, które mają zostać wdrożone w 2012 r1. 
Jednoczesne stosowanie dwóch różnych systemów klasyfikacji stwarza ryzyko powstawania 
nieporozumień dla właściwych organów i innych zainteresowanych stron. Obecnie 
przeprowadzane jest badanie zlecone przez DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, 
obejmujące ocenę korzyści i ograniczeń, jakie niosą ze sobą te różne systemy klasyfikacji do 
celów uznawania kwalifikacji. Wyniki badania zostaną udostępnione jesienią.
Na przyszłość dobrze by było uniknąć klasyfikacji kwalifikacji wykluczającej niektórych 
przedstawicieli wolnych zawodów z zakresu dyrektywy. Możliwym rozwiązaniem byłoby 
skreślenie poziomów kwalifikacji z art. 11 (oraz z załącznika II, który jest powiązany z tym 
artykułem). W ten sposób właściwe organy nie określałyby już kwalifikowalności 
wnioskodawcy na podstawie uprzednio określonych poziomów kwalifikacji, ale w celu 
podjęcia decyzji o ewentualnej konieczności zastosowania środków wyrównawczych 
koncentrowałyby się na ustaleniu istotnych różnic w kształceniu. Właściwe organy nie 
mogłyby już zatem odrzucać wniosków o uznanie na podstawie takich różnic w poziomie 
kwalifikacji jak różnica między dyplomem ukończenia szkoły wyższej a świadectwem 
ukończenia szkoły średniej. Nie mogłyby też odmawiać przedstawicielom wolnych zawodów 
uznania kwalifikacji na podstawie poświadczenia doświadczenia zawodowego przez państwo 
członkowskie (przewidzianego obecnie w art. 11 lit. a) dyrektywy). Rezygnacja z tego 
rodzaju klasyfikacji dałaby państwom członkowskim więcej swobody. 
Pytanie 9: Czy popiera Pani/Pan skreślenie klasyfikacji zamieszczonej w art. 11 (oraz w 
załączniku II)? (Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za takim podejściem lub 
przeciwko niemu).

3.2.1. Środki wyrównawcze
Skreślenie art. 11 grozi liczniejszymi środkami wyrównawczymi. W razie skreślenia art. 11 
można by było ponownie wykalibrować system środków wyrównawczych przy pomocy 
czterech działań: 
1) w artykule 14 ust. 1 dyrektywy określa się warunki, na jakich przyjmujące państwo 
członkowskie może nałożyć środki wyrównawcze. Jeden z tych warunków dotyczy okresu 
kształcenia. Obecnie zastosowanie środków wyrównawczych uzasadnia przynajmniej rok 
różnicy w okresie trwania kształcenia. Kwestią sporną pozostaje, czy art. 14 ust. 1 dyrektywy 
jest nadal uzasadniony.
2) Artykuł 13 ust. 2 zawiera wymóg, by przedstawiciele wolnych zawodów posiadali co 
najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego, jeżeli wykonywany przez nich zawód nie jest 
regulowany w ich państwie członkowskim pochodzenia. Jeżeli nie spełniają tego wymogu, 

                                               
1 „Sprawozdania z doświadczeń” i reakcje na konsultacje społeczne wskazują, że stosowanie systemu na 
podstawie określonych uprzednio poziomów uważa się za zbyt skomplikowane.



nie mogą korzystać z „ogólnego systemu”. Nie ma powodów, by wykluczać przedstawicieli 
wolnych zawodów z doświadczeniem krótszym niż dwa lata. Przyjmujące państwo 
członkowskie i tak musiałoby ocenić ich obecne kwalifikacje, w tym doświadczenie 
zawodowe. Jeżeli kwalifikacje znacznie odbiegają od wymogów mających zastosowanie na 
poziomie krajowym, przyjmujące państwo członkowskie może nałożyć odpowiednie środki 
wyrównawcze. Artykuł 13 ust. 2 można by zatem skreślić.
3) Do Komisji wpłynęły od obywateli liczne skargi na właściwe organy nakładające 
nieproporcjonalne środki wyrównawcze. Jeżeli nowa dyrektywa nie będzie zawierać 
klasyfikacji, można by przewidzieć w niej nowe zabezpieczenie, by ochronić migrujących 
pracowników przed dowolnym nakładaniem środków wyrównawczych. Nakładając środek 
wyrównawczy na wnioskodawcę, właściwy organ w przyjmującym państwie członkowskim 
musiałby wyraźnie uzasadnić swoją decyzję:
a) podając istotne różnice w kształceniu wnioskodawcy i kształceniu wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim (wyszczególniając przede wszystkim elementy 
kształcenia w przyjmującym państwie członkowskim, których nie obejmuje w dostatecznym 
stopniu program kształcenia wnioskodawcy, uzasadniając jednocześnie, czemu traktuje się je 
w kategoriach „istotnych różnic”);
b) uzasadniając, czemu te istotne różnice uniemożliwiają przedstawicielowi wolnego zawodu 
wykonywanie zawodu w przyjmującym państwie członkowskim. 
4) I wreszcie, aby ułatwić wdrożenie środków wyrównawczych można wprowadzić 
obowiązek przestrzegania zasadniczych przepisów Kodeksu postępowania w sprawie 
krajowych praktyk administracyjnych objętych zakresem dyrektywy1 (takich jak wymóg 
przeprowadzania przez właściwe organy dwa razy w roku testów kompetencji). Pozostałe 
części Kodeksu postępowania nie powinny być jednak objęte obowiązkiem stosowania.
Pytanie 10: Czy w razie skreślenia artykułu 11 dyrektywy w unowocześnionej dyrektywie 
należy uwzględnić wymienione wyżej cztery działania? Jeżeli nie popiera Pani/Pan wdrożenia 
wszystkich czterech działań, to czy któreś z nich jest dla Pani/Pana możliwe do przyjęcia? 
(Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za wszystkimi działaniami lub każdym 
z osobna albo przeciwko nim.)

3.2.2. Przedstawiciele wolnych zawodów posiadający kwalifikacje częściowe
Dyrektywa ułatwia mobilność przedstawicielom wolnych zawodów posiadającym pełne 
kwalifikacje. W obecnym kształcie nie ma zastosowania do osób, które ukończyły studia, ale 
nie posiadają jeszcze pełnych kwalifikacji, aby niezależnie wykonywać swój zawód. Coraz 
więcej osób jednak chciałoby i powinno mieć możliwość korzystania z rynku wewnętrznego, 
odbywając nadzorowaną praktykę za wynagrodzeniem za granicą. W sprawie Morgenbesser2

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że do spraw takich mają zastosowanie postanowienia 
Traktatu w sprawie swobodnego przepływu i państwa członkowskie nie mogą z zasady 
uniemożliwiać obywatelom odbywania nadzorowanej praktyki za wynagrodzeniem, jeżeli 
oferują taką możliwość swoim własnym obywatelom. Państwa członkowskie muszą 
porównać kwalifikacje wnioskodawcy z kwalifikacjami wymaganymi na poziomie krajowym, 
aby ocenić, czy są one takie same lub przynajmniej równoważne. 
Zgodnie z orzeczeniem w sprawie Morgenbesser w unowocześnionej dyrektywie można by 
potwierdzić dwie zasady: przewidziane w dyrektywie proceduralne zabezpieczenia można 

                                               
1 Zob.: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon_en.pdf.
2 Trybunał Sprawiedliwości, 13 listopada 2003 r., sprawa C-313/01, Morgenbesser, Zb. Orz. I–13467. 
(Orzeczenie to zostało potwierdzone orzeczeniem Trybunału w sprawie C-345/08, Peśla przeciwko 
Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern.)



rozszerzyć na osoby, które ukończyły szkoły wyższe i chcą nabyć doświadczenie zawodowe, 
odbywając nadzorowaną praktykę za wynagrodzeniem w danym zawodzie za granicą, pod 
warunkiem, że przyjmujące państwo członkowskie oferuje takie praktyki swoim obywatelom. 
Dotyczy to przede wszystkim terminów podejmowania decyzji przez właściwe organy, jak 
również obowiązku potwierdzenia otrzymania wniosku w określonym terminie i 
zawiadamiania wnioskodawcy o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów. W 
dyrektywie sprecyzowano by jednocześnie, że kraj pochodzenia nie może z zasady odmówić 
uznania stażu wyłącznie z uwagi na fakt, że był on odbywany za granicą. Zabezpieczenia 
proceduralne przewidziane w dyrektywie mogłyby mieć zastosowanie również w tym 
kontekście.
Pytanie 11: Czy poparłaby(-łby) Pani/Pan rozszerzenie korzyści wynikających z dyrektywy 
na osoby, które ukończyły szkoły wyższe i chcą nabyć doświadczenie zawodowe, odbywając 
nadzorowaną praktykę za wynagrodzeniem w danym zawodzie za granicą? (Prosimy podać 
konkretne argumenty przemawiające za takim podejściem lub przeciwko niemu.)

3.3. Wykorzystanie potencjału IMI

Obowiązkowe wykorzystanie IMI w odniesieniu do wszystkich zawodów
Współpraca państw członkowskich za pośrednictwem IMI to już codzienna praktyka. Nie 
obowiązuje ona jednak właściwych organów do spraw przedstawicieli wolnych zawodów, 
którzy nie podlegają zakresowi dyrektywy o usługach. Informacje zwrotne otrzymane od 
właściwych organów w sprawozdaniach z doświadczeń w 2010 r. oraz konsultacje społeczne 
potwierdzają szerokie poparcie dla obowiązkowego stosowania systemu z wykluczeniem 
zawodów podlegających zakresowi dyrektywy o usługach. Możliwym rozwiązaniem w 
kontekście unowocześnienia dyrektywy byłoby zobowiązanie wszystkich właściwych 
organów do udzielania za pośrednictwem IMI odpowiedzi na pytania kierowane do nich przez 
analogiczne organy w innych państwach członkowskich1. 

3.3.1. Mechanizm ostrzegania dla zawodów medycznych
Co ważniejsze, można wprowadzić aktywniejszą formę współpracy: istnieje już mechanizm 
ostrzegania dla zawodów podlegających zakresowi dyrektywy o usługach, umożliwiający 
właściwym organom wzajemne informowanie się, pod pewnymi warunkami, o działalności 
usługowej, która może skutkować poważnymi szkodami dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
ludzi albo dla środowiska naturalnego. Wspomniany mechanizm ostrzegania obejmuje zatem 
działalność rzemieślniczą, ale nie obejmuje działalności pracowników medycznych, którzy 
nie podlegają zakresowi dyrektywy o usługach. 
Które rozwiązanie najlepiej pasuje do pracowników medycznych? Pierwszą opcją byłoby 
zastosowanie wobec pracowników medycznych tego samego mechanizmu ostrzegania co w 
stosunku do zawodów podlegających zakresowi dyrektywy o usługach: ostrzeżenie 
ograniczałoby się zatem do okoliczności, w których istnieją wyraźne dowody, że pracownik 
medyczny migruje do innego państwa członkowskiego, mimo że podlega sankcjom 
polegającym na zakazie wykonywania przez niego zawodu w państwie członkowskim 
pochodzenia. Ostrzeżenie ograniczałoby się do konkretnych państw członkowskich, w 
przypadku których istnieje dostateczne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń lub szkód, 

                                               
1 W zakresie, w jakim współpraca taka wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, koniecznie 
należy przestrzegać odpowiedniego prawa UE, zgodnie z przepisami art. 56 ust. 2 dyrektywy dotyczącej 
uznawania kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza z odniesieniem do dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).



co oznacza rozważenie wszystkich czynników mogących wskazywać, że dany przedstawiciel 
wolnego zawodu może podejmować działalność w innych państwach członkowskich. 
Kolejną opcją, która o wiele skuteczniej chroniłaby pacjentów, byłoby umożliwienie 
ostrzeżenia kierowanego do wszystkich państw członkowskich w przypadku utraty przez 
migrującego pracownika medycznego prawa do wykonywania zawodu wskutek sankcji 
nałożonych na niego w jednym państwie członkowskim. Wszelkie podejmowane w tym 
obszarze środki muszą być zgodne z Kartą praw podstawowych, zwłaszcza z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych i prawa do skutecznego środka prawnego.
Pytanie 12: Którą z dwóch opcji wprowadzenia mechanizmu ostrzegania dla pracowników 
medycznych w ramach systemu IMI Pani/Pan preferuje?
Opcja 1: rozszerzenie mechanizmu ostrzegania przewidzianego w dyrektywie o usługach na 
przedstawicieli wszystkich wolnych zawodów, w tym pracowników medycznych. (Państwo 
członkowskie uruchamiające mechanizm decydowałoby, do których państw członkowskich 
ma skierować ostrzeżenie.)
Opcja 2: wprowadzenie szerszego i bardziej rygorystycznego obowiązku ostrzegania dla 
państw członkowskich, przez zobowiązanie ich do natychmiastowego ostrzegania pozostałych 
państw członkowskich o odebraniu pracownikowi medycznemu prawa do wykonywania 
zawodu w związku z karą dyscyplinarną. (Państwo członkowskie uruchamiające mechanizm 
zobowiązane by było skierować ostrzeżenie do wszystkich państw członkowskich.)

3.4. Wymogi językowe 
Zgodnie z art. 53 dyrektywy, przedstawiciele wolnych zawodów muszą posiadać znajomość 
języków niezbędną do wykonywania danego zawodu w przyjmującym państwie 
członkowskim. W tym kontekście państwa członkowskie muszą należycie uwzględnić zasadę 
proporcjonalności, która wyklucza systematyczne testy językowe. Sprawdzanie znajomości 
języków obywateli UE zainteresowanych mobilnością zawodową w poszczególnych 
przypadkach może być uzasadnioną metodą zabezpieczenia interesów konsumentów i 
pacjentów. Systematyczne testy językowe mogą jednak w nieuczciwy sposób uniemożliwiać 
zagranicznym przedstawicielom wolnych zawodów korzystanie z prawa do działalności 
zawodowej w przypadku nieprzestrzegania zasady proporcjonalności przy przeprowadzaniu 
takich testów. Główna odpowiedzialność za nabycie wszystkich umiejętności językowych 
niezbędnych do wykonywania zawodu spoczywa na pracodawcy.
W kilku państwach członkowskich toczy się właśnie debata jawna na temat wymogów 
językowych dla pracowników medycznych. Sprawa znajomości języków przez pracowników 
medycznych jest tym ważniejsza z powodu rosnącej migracji tych pracowników, jak również 
jest szczególnie wrażliwa w przypadku pracowników medycznych korzystających z 
automatycznego uznawania, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Czy powinno ich 
się poddawać testom językowym? Jeżeli tak, to kiedy? 
- Pierwszą opcją byłoby sprecyzowanie Kodeksu postępowania1, który mógłby w większym 
stopniu umożliwiać przyszłe dostosowania. 

                                               
1 Obecnie państwa członkowskie mogą sprawdzać, czy przedstawiciele wolnych zawodów posiadają 
znajomość języka niezbędną do wykonywania swojej pracy, ale muszą przy tym przestrzegać zasady 
proporcjonalności. Oznacza to, że nie mogą poddawać zagranicznych przedstawicieli wolnych zawodów 
systematycznym testom językowym. Przedstawiciele wolnych zawodów powinni mieć możliwość udowodnienia 
znajomości języka przy pomocy innych środków (np. dyplomu uzyskanego w danym języku, doświadczenia 
zawodowego w danym kraju, certyfikatu znajomości języka itd.). Oznacza to również różnice w wymaganej 
znajomości języka zależnie od rodzaju działalności i zakresu, w jakim będzie ona prowadzona. Znajomość 
języka można sprawdzić również po zakończeniu procedury uznawania kwalifikacji, lecz znajomość języka nie 
może jako taka stanowić podstawy odmowy uznania kwalifikacji zawodowych. 



- Kolejną opcją mogłoby być uwzględnienie w dyrektywie przepisu mającego zastosowanie 
konkretnie do pracowników medycznych mających bezpośredni kontakt z pacjentami. Przepis 
taki dopuszczałby jednorazowe sprawdzenie niezbędnych umiejętności językowych przed 
pierwszym bezpośrednim kontaktem pracownika medycznego z pacjentami. 
Pytanie 13: Którą z przedstawionych dwóch opcji Pani/Pan preferuje?
Opcja 1: wyjaśnienie obowiązujących przepisów w Kodeksie postępowania.
Opcja 2: zmiana dyrektywy w odniesieniu do pracowników medycznych mających 
bezpośredni kontakt z pacjentami i korzystających z automatycznego uznawania kwalifikacji.

4. UNOWOCZEŚNIENIE AUTOMATYCZNEGO UZNAWANIA KWALIFIKACJI 

Trójetapowe podejście do unowocześnienia 
W dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych przewidziano cały zestaw 
zharmonizowanych wymogów minimalnych w odniesieniu do kształcenia lekarzy, 
stomatologów, pielęgniarek/pielęgniarzy odpowiedzialnych za opiekę ogólną, położnych, 
farmaceutów, lekarzy weterynarii i architektów. Te minimalne wymogi dotyczące kształcenia 
stanowiły przez wiele lat podstawę automatycznego uznawania. System automatycznego 
uznawania kwalifikacji w tych zawodach powszechnie uważa się za udany. Niektóre warunki 
dotyczące kształcenia sformułowano jednak trzydzieści lat temu i wiele zainteresowanych 
stron domaga się unowocześnienia dyrektywy. W unowocześnionej dyrektywie należy 
zachować podstawowe zasady automatycznego uznawania jako punkt wyjściowy, 
uwzględniając elastyczny mechanizm uaktualniania określonych wymogów dotyczących 
kształcenia. Mechanizm ten można następnie wykorzystać w celu stopniowego integrowania 
trwających reform systemu edukacji z systemem automatycznego uznawania. 
Unowocześniając dyrektywę, należy jednocześnie uwzględnić nieustający postęp naukowo-
techniczny. Unowocześnienie można zatem przeprowadzić w trzech etapach: 
W pierwszym etapie zmieniono by samą dyrektywę, aby sprecyzować i dostosować 
podstawy wymogów dotyczących kształcenia, uszczegóławiając wymóg odnoszący się do 
minimalnych okresów kształcenia oraz umacniając środki służące zapewnieniu jakości usług 
oferowanych przez przedstawicieli wolnych zawodów. Oprócz tego konieczna jest zmiana 
ram instytucjonalnych i zastąpienie obecnego systemu komitologii akrami wykonawczymi lub 
aktami delegowanymi1 zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Najlepiej 
by było, gdyby decyzję o zmianach podjęły Rada Ministrów i Parlament Europejski na 
podstawie wniosku, który Komisja ma przedstawić do końca 2011 r. W Akcie o jednolitym 
rynku z dnia 13 kwietnia zasugerowano, że polityczne porozumienie w kwestii tego etapu 
należałoby wypracować do końca 2012 r. 
W drugim etapie ramy nowo wprowadzonych aktów wykonawczych lub delegowanych 
wykorzystano by do nie tylko do aktualizacji obecnych przedmiotów kształcenia dla 
wszystkich uwzględnianych zawodów, ale też do opracowania zbiorów kwalifikacji, w 
stosownych przypadkach. (W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, że już teraz 
Komisja ma prawo stanowić w ramach obowiązującej procedury komitetowej.) Zmiany w 
tych obszarach wymagałyby oddolnego zaangażowania właściwych organów, które już 
uruchomiły współpracę sieciową w celu gromadzenia specjalistycznej wiedzy i które z 
powodzeniem pomogły Komisji w dokonaniu oceny obecnej dyrektywy w 2010 r. Ten drugi 
etap zacząłby się w 2013 r. i mógłby zostać ukończony w 2014 r. 
Wreszcie, w trzecim etapie można jeszcze bardziej zoptymalizować harmonizację 
minimalnych wymogów dotyczących kształcenia, jeżeli zajdzie taka konieczność, 
                                               
1 Zob. art. 290 i 291 Traktatu.



przechodząc przykładowo z systemu uwzględniającego liczbę godzin kształcenia na 
Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)1, stosując go we wszystkich 
państwach członkowskich w celu ułatwienia automatycznego uznawania kwalifikacji w 
przyszłości. Trwające obecnie zewnętrzne badanie skutków reform systemów edukacji2

obejmuje ocenę potencjalnych zalet stosowania punktów ECTS w tym obszarze. Zależnie od 
wyników badania, w unowocześnionej dyrektywie można przewidzieć mechanizm mający na 
celu sprecyzowanie wymogu dotyczącego minimalnej liczby lat w kategoriach równoważnej 
liczby punktów ECTS. Wymagałoby to jednak dodatkowych działań i zaangażowania ze 
strony szkół wyższych oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Do pierwszych ocen można 
by przystąpić w 2014 r.
Pytanie 14: Czy popiera Pani/Pan podejście do unowocześnienia minimalnych wymogów 
dotyczących kształcenia na mocy dyrektywy składające się z następujących trzech etapów: 
- etap pierwszy – dokonanie przeglądu podstaw, zwłaszcza minimalnych okresów kształcenia, 
jak również przygotowanie ram instytucjonalnych na potrzeby dalszych dostosowań, w 
ramach unowocześnienia dyrektywy w latach 2011–2012;
- etap drugi – (2013–2014) wykorzystanie zmienionych podstaw, w tym, w razie 
konieczności, przegląd przedmiotów kształcenia oraz wstępne prace nad dodaniem 
kwalifikacji z zastosowaniem nowych ram instytucjonalnych; oraz
- etap trzeci – (po roku 2014) rozwiązanie kwestii punktów ECTS z wykorzystaniem nowych 
ram instytucjonalnych? 

4.1. Zwiększenie zaufania w obszarze automatycznego uznawania kwalifikacji
W sprawozdaniach z doświadczeń wiele właściwych organów apelowało o umocnienie 
systemu automatycznego uznawania kwalifikacji. Niektóre z nich utrzymywały, że zachodzi 
konieczność lepszego zharmonizowania minimalnych wymogów dotyczących okresów 
kształcenia w dyrektywie, na przykład przez wprowadzenie liczby godzin kształcenia lub 
wyjaśnienia kwestii stosowania zarówno wymogu dotyczącego liczby lat, jak i liczby godzin. 
Innym rozwiązaniem byłoby rozważenie, który podmiot lub organ na poziomie krajowym 
można obarczyć większą odpowiedzialnością za dopilnowanie, aby program kształcenia 
mającego na celu uzyskanie danego tytułu zawodowego zawsze w pełni spełniał wymogi 
dyrektywy.
Doprecyzowanie statusu przedstawicieli wolnych zawodów
W dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych przewidziano cały zestaw 
zharmonizowanych wymogów minimalnych w odniesieniu do kształcenia lekarzy, 
stomatologów, pielęgniarek/pielęgniarzy odpowiedzialnych za opiekę ogólną, położnych, 
farmaceutów, lekarzy weterynarii i architektów. Te minimalne wymogi dotyczące kształcenia 
stanowią aktualnie jedyną podstawę dla automatycznego uznawania kwalifikacji 
przedstawicieli wymienionych zawodów. Do prowadzenia działalności w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w którym przedstawiciel danego zawodu uzyskał 
kwalifikacje, wystarczy posiadać dyplom poświadczający spełnienie minimalnych wymogów 
dotyczących kształcenia. Mogą mieć jednak miejsce sytuacje, w których posiadacz dyplomu 
traci prawo do wykonywania zawodu w państwie członkowskim pochodzenia (na przykład 
nie spełnił krajowych wymogów dotyczących nieustannego doskonalenia zawodowego). 
Dyrektywa w obecnym kształcie zawiera lukę. W przypadku tymczasowego świadczenia 
usług przedstawiciele wolnych zawodów mają obowiązek wykazać, że posiadają prawo 
                                               
1 Więcej informacji można znaleźć na stronie : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc48_en.htm
2 Wyniki badania prowadzonego przez GBP zostaną opublikowane w październiku.



wykonywania zawodu w państwie członkowskim pochodzenia i nie są objęci zakazem 
wykonywania zawodu, na przykład wskutek niespełnienia krajowych wymogów dotyczących 
nieustannego doskonalenia zawodowego. Brak jest wyraźnego przepisu, który dotyczyłby 
podobnego wymogu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Logiczne byłoby 
rozszerzenie tego wymogu o sytuacje, w których przedstawiciel wolnego zawodu chce na 
stałe prowadzić działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim. Powinno to np. 
pozwolić zapobiec przenoszeniu się do innego państwa członkowskiego lekarzy, którym 
odebrano prawo do wykonywania zawodu w jednym państwie członkowskim.



Pytanie 15: W przypadku gdy przedstawiciele wolnych zawodów chcą prowadzić działalność 
gospodarczą w państwie członkowskim innym niż to, w którym nabyli kwalifikacje, powinni 
wykazać w przyjmującym państwie członkowskim, że posiadają prawo wykonywania zawodu 
w państwie członkowskim pochodzenia. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku mobilności 
tymczasowej. Czy należy ją rozszerzyć na sytuacje, w których przedstawiciel wolnego 
zawodu chce prowadzić własną działalność gospodarczą? (Prosimy podać konkretne 
argumenty przemawiające za takim podejściem lub przeciwko niemu.) Czy zachodzi potrzeba 
uwzględnienia w dyrektywie przepisu, który dokładniej traktowałby kwestię nieustannego 
doskonalenia zawodowego?

4.1.1. Doprecyzowanie kwestii minimalnych okresów kształcenia lekarzy, 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych

W przypadku zawodów w niektórych sektorach minimalny okres kształcenia wyraża się 
obecnie w latach lub godzinach kształcenia. To może skutkować nieporozumieniami 
wynikającymi z niepewności, czy te dwa kryteria to dwie opcje, czy też należy stosować je 
razem. Wiele zainteresowanych stron proponuje, aby połączyć oba kryteria. W 
unowocześnionej dyrektywie można doprecyzować tę kwestię w odniesieniu do lekarzy, 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, w przypadku których stosuje się obecnie oba warunki, 
ale opcjonalnie. 
Pytanie 16: Czy popiera Pani/Pan doprecyzowanie minimalnych wymogów dotyczących 
okresów kształcenia lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w celu wyjaśnienia, że
warunki dotyczące minimalnej liczby lat kształcenia i minimalnej liczby godzin kształcenia 
stosuje się łącznie? (Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za takim podejściem 
lub przeciwko niemu.)

4.1.2. Zapewnienie większej zgodności na poziomie krajowym
Podstawą przyznania uprawnienia w postaci automatycznego uznawania kwalifikacji w 
zawodach o zharmonizowanych minimalnych wymogach dotyczących kształcenia są tytuły 
zawodowe nadane członkom grup zawodowych po zaliczeniu przez nich minimalnego 
programu kształcenia określonego w dyrektywie. Programy kształcenia jednak się z czasem 
zmieniają. Ponadto wiele szkół wyższych wdrożyło reformy w ramach procesu bolońskiego1, 
ukierunkowanego na wiele zmian, takich jak kształcenie koncentrujące się na studencie. Tu 
powstaje pytanie, w jaki sposób państwa członkowskie będą mogły w przyszłości zapewnić, 
aby kontynuując reformy, szkoły wyższe i inne instytucje oświatowe przestrzegały ram 
określonych dyrektywą. 
Kolejny problem dotyczy zgłaszania Komisji zmian przez państwa członkowskie, zwłaszcza 
nowych tytułów zawodowych przyznawanych w danym państwie członkowskim. W praktyce 
informacje takie często docierają kiedy dany absolwent opuszcza z dyplomem szkołę wyższą, 
co niektórym absolwentom ogranicza możliwość korzystania z systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji lub przynajmniej skutkuje dużą niepewnością, jeśli chodzi o 
swobodny przepływ.
W celu rozwiązania tych dwóch problemów w unowocześnionej dyrektywie można 
zobowiązać państwa członkowskie do zgłaszania zmian w dyplomach niezwłocznie po ich 
akredytowaniu przez instytucję akredytującą lub zatwierdzeniu przez inne organy sektora 
publicznego, zatem dużo wcześniej przed opuszczeniem przez absolwentów szkół wyższych z 
takimi dyplomami. Wyznaczone organy (niekoniecznie nowo utworzone) pełniłyby funkcję 
                                               
1 Proces boloński zapoczątkowano w 1999 r. w celu zapewnienia bardziej porównywalnych, 
zgodniejszych i spójniejszych systemów kształcenia w szkolnictwie wyższym w Europie. Więcej informacji 
podano na stronie : http://www.ehea.info/.



krajowych komórek ds. nadzoru zgodności z prawem, zapewniając przestrzeganie 
zharmonizowanych minimalnych wymogów dotyczących kształcenia na mocy dyrektywy; 
krajowa komórka ds. nadzoru zgodności z prawem musiałby załączać do zgłoszeń stosowne 
sprawozdania. Zmiany te nie tylko zwiększyłyby wśród młodych absolwentów zaufanie do 
korzyści wynikających z automatycznego uznawania, ale też skutkowałyby większym 
wzajemnym zaufaniem wśród państw członkowskich. 
Pytanie 17: Czy zgadza się Pani/Pan, że państwa członkowskie powinny zgłaszać wszelkie 
zmiany niezwłocznie po zatwierdzeniu nowego programu kształcenia i szkolenia? Czy 
poparłaby(-łby) Pani/Pan wymóg zobowiązujący państwa członkowskie do przedstawiania 
Komisji sprawozdania na temat zgodności z przepisami dyrektywy każdego programu 
kształcenia i szkolenia mającego na celu uzyskanie tytułu notyfikowanego Komisji? Czy 
państwa członkowskie powinny wyznaczyć do tych celów krajową komórkę ds. nadzoru 
zgodności z prawem? (Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za takim 
podejściem lub przeciwko niemu.)

4.2. Lekarze: specjaliści w dziedzinie medycyny
Do Komisji wpłynęły liczne uwagi na temat kształcenia specjalistycznego, koncentrujące się 
przede wszystkim na dwóch zagadnieniach. Po pierwsze system automatycznego uznawania 
można obecnie rozszerzyć o nowe specjalności wyłącznie wówczas, gdy dana specjalność 
występuje w co najmniej dwóch piątych państw członkowskich. Próg ten może stanowić 
czynnik zniechęcający do innowacji i ograniczać możliwości uwzględnienia nowych 
specjalności medycznych w dyrektywie. Dobrze by było obniżyć próg dla wymaganej liczby 
państw członkowskich z dwóch piątych do jednej trzeciej. W ten sposób próg uwzględnienia 
nowych specjalności w dyrektywie odpowiadałby progowi proponowanemu dla wspólnych 
platform (zob. pkt 2.3). 
Pytanie 18: Czy zgadza się Pani/Pan, że należy obniżyć z dwóch piątych do jednej trzeciej 
próg dla wymaganej liczby państw członkowskich, w których występuje określona 
specjalność medyczna? (Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za takim 
podejściem lub przeciwko niemu.)
Drugie zagadnienie dotyczy ogólnych ram organizacji kształcenia specjalistycznego. W 
dyrektywie pozostawia się trochę dowolności, jeśli chodzi o uznawanie uprzedniego 
kształcenia za część kształcenia na kursach o poziomie co najmniej równoważnym 
kształceniu mającym na celu uzyskanie danej specjalności. Ma to szczególne znaczenie w 
przypadku specjalności wywodzących się z interny lub chirurgii ogólnej1. Jeżeli lekarz 
ukończył specjalistyczne kształcenie i potem odbywa inne specjalistyczne kształcenie, w celu 
uzyskania drugiej specjalności musi w zasadzie zaliczyć cały program kształcenia, od samego 
początku. Przy okazji unowocześnienia dyrektywy można by umożliwić państwom 
członkowskim udzielanie częściowych zwolnień z niektórych elementów specjalistycznego 
kształcenia, jeżeli element taki wchodzi w zakres innego, już zaliczonego programu 
kształcenia specjalistycznego.
Pytanie 19: Czy zgadza się Pani/Pan, że przy unowocześnieniu dyrektywy można by 
umożliwić państwom członkowskim udzielanie częściowych zwolnień z niektórych 
elementów specjalistycznego kształcenia, które wchodzą już w zakres innego, wcześniej 
                                               
1 Jeśli chodzi o internę, dotyczy to następujących jedenastu specjalności: immunologii, reumatologii, 
pulmonologii, gastroenterologii, kardiologii, endokrynologii, geriatrii, nefrologii, hematologii ogólnej, chorób 
zakaźnych i onkologii klinicznej. Za ściśle powiązane z chirurgią ogólną można uznać następujących jedenaście 
specjalności: chirurgię plastyczną, chirurgię klatki piersiowej, chirurgię dziecięcą, chirurgię naczyniową, 
chirurgię gastroenterologiczną, neurochirurgię, ortopedię, chirurgię szczękowo-twarzową, stomatologię, 
chirurgię zębową, chirurgię jamy ustnej i urologię.



zaliczonego, programu kształcenia specjalistycznego? Jeżeli tak, to czy w celu skorzystania z 
częściowego zwolnienia należałoby spełnić jakieś warunki? (Prosimy podać konkretne 
argumenty przemawiające za takim podejściem lub przeciwko niemu.)

4.3. Pielęgniarki/pielęgniarze i położne
Warunkiem podjęcia kształcenia specjalistycznego w dziedzinie pielęgniarstwa jest aktualnie 
ukończenie dziesięcioletniego kształcenia ogólnego [taki sam wymóg stosuje się w 
odniesieniu do kształcenia w dziedzinie położnictwa w ramach tzw. ścieżki I (art. 40 ust. 2)]. 
W zawodzie pielęgniarskim w ostatnich trzydziestu latach zaszły jednak spore zmiany: 
społeczna opieka zdrowotna, stosowanie złożonych terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują większą niezależnością pielęgniarek/pielęgniarzy w wykonywaniu pracy. Wskutek 
niedoboru lekarzy w niektórych państwach członkowskich od pielęgniarek/pielęgniarzy i 
położnych oczekuje się wykonywania zadań, które uprzednio były wyłączną domeną lekarzy. 
Istnieją obawy, że słuchacze podejmujący naukę w szkole pielęgniarskiej po ukończeniu 
zaledwie dziesięcioletniego kształcenia ogólnego nie posiadają podstawowych umiejętności i 
wiedzy, koniecznych do rozpoczęcia kształcenia mającego na celu przygotowanie ich do 
zaspokajania złożonych potrzeb w obszarze opieki zdrowotnej. Jedną z opcji byłoby zatem 
zobowiązanie państw członkowskich, aby podjęcie kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa 
warunkowały ukończeniem przez kandydatów co najmniej dwunastoletniego kształcenia 
ogólnego (taki sam wymóg stosowano by w ramach „ścieżki 1” kształcenia w dziedzinie 
położnictwa). Wymóg ten obowiązuje już w wielu państwach członkowskich. Inną opcją jest 
utrzymanie obecnego stanu rzeczy.
Pytanie 20: Którą z wymienionych opcji Pani/Pan preferuje?
Opcja 1: utrzymanie wymogu ukończenia dziesięcioletniego kształcenia ogólnego. 
Opcja 2: zwiększenie liczby wymaganych lat kształcenia ogólnego z dziesięciu do dwunastu.

4.4. Farmaceuci
Tradycyjna rola farmaceutów zmienia się, gdyż nie zajmują się już wyłącznie dostarczaniem 
leków, ale mają bardziej bezpośredni kontakt z pacjentem, któremu służą też doradztwem, 
udzielają informacji, a w razie konieczności nawet omawiają leczenie, monitorują je i 
dostosowują. Coraz większe znaczenie zyskuje farmacja społeczna. Niektóre zainteresowane 
strony proponowały, aby w celu odzwierciedlenia tych zmian rozszerzyć listę czynności, 
które farmaceuta może wykonywać w państwach członkowskich, określonych w art. 45 ust. 2 
dyrektywy. Zainteresowane strony coraz częściej domagają się uznania za nowe formy 
działań w ramach zawodu „opieki farmaceutycznej”, „farmacji społecznej” i „nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii”. Ponadto wiele zainteresowanych stron proponuje, aby w 
dyrektywie [obecnie art. 44 ust. 2 lit. b)] przewidzieć obowiązkowe sześciomiesięczne 
kształcenie praktyczne bezpośrednio po ukończeniu kształcenia na poziomie wyższym w celu 
przygotowania przyszłych farmaceutów do wypełniania obowiązków zawodowych.
Inna kwestia dotyczy pytania, czy państwa członkowskie powinny mieć prawo zakazywać 
otwierania nowych aptek w pełni wykwalifikowanym farmaceutom, którzy nabyli 
kwalifikacje w innym państwie członkowskim. Artykuł 21 ust. 4 dyrektywy zezwala 
państwom członkowskim na nieuznawanie w trybie automatycznym kwalifikacji farmaceuty 
do celów otwarcia nowych aptek lub zarządzania nimi, w tym aptek działających krócej niż
trzy lata. Jest to sprzeczne z ogólną zasadą automatycznego uznawania i stanowi 
dyskryminację farmaceutów w UE. Dyskryminacja obywateli UE z innych państw 
członkowskich jest niezgodna z zasadami jednolitego rynku. Ze stosowania tego odstępstwa 
zrezygnowała już Irlandia, natomiast Zjednoczone Królestwo zamierza to uczynić jeszcze 
przed początkiem lata. W celu propagowania swobodnego przepływu farmaceutów i nadania 



skuteczności zasadzie wzajemnego uznawania proponuje się skreślenie tego przepisu. W 
każdym razie art. 61 dyrektywy zezwala na odstępstwa, gdy zachodzi taka faktyczna 
konieczność. 



Pytanie 21: Czy zgadza się Pani/Pan, że należałoby rozszerzyć listę czynności, które może 
wykonywać farmaceuta? Czy popiera Pani/Pan propozycję, by dodać wymóg 
sześciomiesięcznego kształcenia, o którym mowa powyżej? Czy popiera Pani/Pan skreślenie 
art. 21 ust. 4 dyrektywy? (Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za takim 
podejściem lub przeciwko niemu.)

4.5. Architekci 
W wielu państwach członkowskich szkoły wyższe oferują co najmniej pięcioletnie programy 
kształcenia na studiach architektonicznych. W dyrektywie nie ma żadnych przepisów, które 
stanowiłyby przeszkodę dla takiej tendencji: wymogi dotyczące czteroletnich studiów dla 
architektów określone w art. 46 dyrektywy określają jedynie minimalny okres kształcenia, w 
związku z czym państwa członkowskie i szkoły wyższe mogą stosować wyższe standardy dla 
kształcenia przyszłych architektów. Organizacje zawodowe reprezentujące architektów 
proponują jednak, aby wydłużyć minimalny okres kształcenia na mocy dyrektywy z czterech 
do pięciu lat w celu uwzględnienia zmian zachodzących w danym zawodzie. 
Propozycja zharmonizowania wymogu pięcioletniego kształcenia na poziomie UE jest 
dyskusyjna. Po pierwsze Komisja nie ma możliwości potwierdzić, który z opublikowanych 
już w dyrektywie dyplomów zgodnych z przepisami tej dyrektywy poświadcza pięcioletni 
okres kształcenia. Harmonizacja minimalnego pięcioletniego okresu kształcenia wymagałaby 
w związku z tym zapewnienia systemu praw nabytych dla architektów, którzy rozpoczęli (lub 
rozpoczną) kształcenie przed wejściem w życie unowocześnionej dyrektywy w 2012 lub 
2013 r., w uzupełnieniu do istniejącego już systemu praw nabytych dla architektów 
kształconych przed wejściem w życie pierwszej dyrektywy w sprawie architektów w 1985 r. 
(zob. art. 49 dyrektywy 2005/36/WE w związku z załącznikiem VI).
Po drugie rozwiązanie takie znacznie ograniczyłoby elastyczność, nie rozwiązując przy tym 
kolejnego rzeczywistego problemu związanego z mobilnością: jak uwzględnić nadzorowaną 
praktykę zawodową, czyli aspekt kształcenia architektów uznawany już w wielu państwach 
członkowskich za istotny element tego kształcenia? 
W związku z powyższym można wyróżnić dwie opcje: 
Pierwsza opcja to utrzymanie obowiązującego wymogu czteroletniego kształcenia; 
Druga opcja to dostosowanie przepisów dyrektywy do aktualnej sytuacji w większości państw 
członkowskich i jednoczesne zezwolenie każdemu z tych państw na pewną elastyczność: aby 
korzystać z automatycznego uznawania, architekci musieliby poświadczyć ukończenie co 
najmniej pięcioletniego kształcenia na poziomie wyższym i odbycie co najmniej rocznej 
nadzorowanej praktyki zawodowej lub ukończenie co najmniej czteroletniego kształcenia na 
poziomie wyższym i odbycie co najmniej dwuletniej nadzorowanej praktyki zawodowej. 
Nabycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w Unii Europejskiej 
trwałoby zatem co najmniej sześć lat i zawsze obejmowałoby nadzorowaną praktykę 
zawodową. 
Pytanie 22: Którą z przedstawionych opcji Pani/Pan preferuje?
Opcja 1: utrzymanie aktualnego wymogu co najmniej czteroletniego kształcenia na poziomie 
wyższym.
Opcja 2: uzupełnienie aktualnego wymogu co najmniej czteroletniego kształcenia na 
poziomie wyższym wymogiem zobowiązującym do odbycia dwuletniej praktyki zawodowej. 
Alternatywnie, architekci również kwalifikowaliby się do automatycznego uznawania po 
ukończeniu pięcioletniego kształcenia na poziomie wyższym i odbyciu co najmniej rocznej 
praktyki zawodowej. 



4.6. Automatyczne uznawanie kwalifikacji w działalności rzemieślniczej, handlowej 
i przemysłowej 

W obszarach działalności rzemieślniczej, handlowej i przemysłowej automatyczne uznawanie 
kwalifikacji podlega dwóm warunkom: (1) określonej liczbie lat doświadczenia, która różni 
się zależnie od działalności; oraz (2) wyraźnemu określeniu działalności zawodowej na 
podstawie załącznika IV do dyrektywy. Jeśli chodzi o pierwszy warunek, to ocena wykazała, 
że nie ma powodów, by zmieniać wymaganą minimalną liczbę lat doświadczenia. W kwestii 
drugiego warunku przeważa opinia, że załącznik IV w swoim obecnym kształcie nie zawsze 
umożliwia wyraźne określenie zawodu na podstawie wymienionych w nim rodzajów 
działalności. Obecnie załącznik IV opiera się na nomenklaturze Międzynarodowej 
Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (ISIC)1, jednak nie zawsze na jej 
najnowszej wersji, lecz niekiedy na wersjach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku. 
Jedną z opcji byłoby przyjęcie za podstawę tej samej klasyfikacji ISIC, ale w ostatniej 
zmienionej wersji z 2008 r., obejmującej dokładniejszy wykaz rodzajów działalności. W 
związku z szybkim postępem technologicznym ważne jest określanie i uaktualnianie 
kwalifikacji oraz odpowiednich zawodów. Różne zainteresowane strony proponowały 
również rozwiązanie alternatywne w postaci nomenklatury regularnie uaktualnianego 
Wspólnego Słownika Zamówień UE2 oraz międzynarodowej standardowej klasyfikacji 
zawodów (ISCO)3, zmienionej w 2008 r.
Chociaż w unowocześnionej dyrektywie należy utrzymać zasadę automatycznego uznawania 
kwalifikacji w obszarach działalności rzemieślniczej, handlowej i przemysłowej, to w 
późniejszym etapie należy dokonać klasyfikacji samych rodzajów działalności na podstawie 
wyników badania. 
Pytanie 23: Którą z poniższych opcji Pani/Pan preferuje?
Opcja 1: niezwłoczne unowocześnienie za sprawą zmiany klasyfikacji ISIC z 1958 r. na 
klasyfikację ISIC z roku 2008?
Opcja 2: niezwłoczne unowocześnienie za sprawą zastąpienia załącznika IV nomenklaturą 
Wspólnego Słownika Zamówień.
Opcja 3: niezwłoczne unowocześnienie za sprawą zastąpienia załącznika IV nomenklaturą 
ISCO z ostatniej zmienionej wersji z 2008 r.
Opcja 4: unowocześnienie w dwóch etapach: potwierdzenie w unowocześnionej dyrektywie, 
że automatyczne uznawanie kwalifikacji nadal stosuje się do rodzajów działalności 
rzemieślniczej, handlowej i przemysłowej. Odpowiednie rodzaje działalności wymienione w 
załączniku IV utrzymuje się do roku 2014, natomiast do tego czasu należy ustanowić nowy 
wykaz rodzajów działalności w drodze aktu delegowanego. Za podstawę wykazu rodzajów 
działalności należy przyjąć klasyfikacje określone w opcjach 1, 2 lub 3. 

4.7. Kwalifikacje nabyte w państwie trzecim
Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ma w zasadzie zastosowanie do 
obywateli UE posiadających kwalifikacje nabyte w państwie członkowskim UE. Jest ona 

                                               
1 Nomenklatura przyjęta przez Narody Zjednoczone w 1948 r. i zmieniana w latach 1958, 1968, 1989 i 
2006 (ostatnią zmianę opublikowano w 2008 r.)
2 Zob. rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), (Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1), ostatnio zmienione w 2009 r. 
Dostępny na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:340:0001:0001:EN:PDF
3 Przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i dostępna na stronie: 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm



jednak również pomocna dla obywateli UE posiadających kwalifikacje nabyte poza Unią 
Europejską (na przykład dyplom uzyskany w Kanadzie czy Chinach).
Dyrektywa ma zastosowanie do obywateli UE w przypadku kwalifikacji nabytych 
początkowo w państwie trzecim, jeżeli państwo członkowskie uznało te kwalifikacje i 
obywatel UE posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe w państwie członkowskim, które je 
uznało. Art. 3 ust. 3 ułatwia swobodny przepływ takim obywatelom UE wyjeżdżającym do 
innego państwa członkowskiego. Obywatel UE może w związku z tym korzystać ze 
wszystkich zabezpieczeń proceduralnych w ramach tzw. ogólnego systemu (takich jak szybka 
i umotywowana decyzja o możliwości uznania kwalifikacji). Krótko mówiąc, trzyletnie, 
nabyte zgodnie z prawem i praktyczne doświadczenie w państwie członkowskim umożliwia 
potraktowanie kwalifikacji nabytych początkowo w państwie trzecim na równi z 
kwalifikacjami uzyskanymi w państwie członkowskim.
Dyrektywa zawiera jednak środki ochronne mające zagwarantować spełnianie wymogów, 
które już zharmonizowano na poziomie europejskim (w odniesieniu do niektórych zawodów 
medycznych i architektów). Zgodnie z art. 2 ust. 2 państwa członkowskie nie powinny 
uznawać kwalifikacji nabytych przez obywateli UE w państwie trzecim, jeżeli poziom tych 
kwalifikacji nie spełnia minimalnych wymogów określonych dla kwalifikacji nabytych w UE. 
Państwa członkowskie powinny unikać wywoływania drenażu mózgów wykwalifikowanej 
siły roboczej z państw spoza UE1.
W tym przypadku rodzi się pytanie, czy nie należałoby dostosować tych przepisów z uwagi 
na ogólny niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Z dostosowania takiego skorzystaliby 
przede wszystkim obywatele UE. Mogłoby ono jednak dotyczyć niektórych obywateli państw 
trzecich, którzy korzystają z praw wynikających z prawodawstwa europejskiego: członków 
rodzin obywateli UE2, rezydentów długoterminowych3, uchodźców4 i posiadaczy niebieskiej 
karty5 traktuje się tak samo jak obywateli UE, jeśli chodzi o uznawanie kwalifikacji 
zawodowych (chociaż odpowiednie instrumenty prawne nie są wiążące dla wszystkich 
państw członkowskich Unii Europejskiej). Dostosowanie takie wsparło by politykę Unii 
Europejskiej na rzecz propagowania mobilności w kontekście aktualnej europejskiej polityki 
sąsiedztwa.
Pytanie 24: 
Czy uważa Pani/Pan, że zachodzi konieczność dostosowania przepisów dyrektywy, jeśli 
chodzi o traktowanie obywateli UE posiadających kwalifikacje nabyte w państwie trzecim, na 
przykład przez skrócenie trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 3 ust. 3? Czy 
opowiedziałaby(-łby) się Pani/Pan za takim dostosowaniem również w stosunku do obywateli 
państw trzecich, w tym państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, którzy korzystają z 
klauzuli równego traktowania na mocy odpowiednich przepisów prawa europejskiego? 
(Prosimy podać konkretne argumenty przemawiające za takim podejściem lub przeciwko 
niemu.)

5. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA UWAG DOTYCZĄCYCH ZIELONEJ KSIĘGI

Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony do przedstawiania uwag do dnia 20 
września 2011 r., najlepiej przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną pod adres:

                                               
1 W tym kontekście należy uwzględniać Kodeks dobrych praktyk w międzynarodowej rekrutacji 
personelu medycznego Światowego Zgromadzenia Zdrowia.
2 Dyrektywa 2004/38/WE.
3 Dyrektywa 2003/109/WE.
4 Dyrektywa 2004/83/WE.
5 Dyrektywa 2009/50/WE.



DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Dział E-4 „Swobodny przepływ 
przedstawicieli wolnych zawodów”
E-mail: MARKT-PQ-EVALUATION@ec.europa.eu
Adres do korespondencji: Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Dział E-4
Rue de Spa 2
Biuro 06/014
1049 Bruksela
Belgia

Uwagi nie muszą dotyczyć wszystkich kwestii podniesionych w niniejszej Zielonej księdze. 
Mogą się ograniczać do kwestii, które szczególnie Państwa interesują. Prosimy wyraźnie 
wskazać kwestie, których dotyczą uwagi. W miarę możliwości prosimy również podać 
konkretne argumenty przemawiające za określonymi opcjami lub podejściami 
przedstawionymi w niniejszym dokumencie lub przeciwko nim.
Wszystkie uwagi zostaną opublikowane w witrynie internetowej DG ds. Rynku 
Wewnętrznego i Usług, chyba że strona kierująca uwagi nie będzie sobie tego życzyła. 
Koniecznie należy się zapoznać z oświadczeniem o polityce ochrony prywatności załączonym 
do niniejszej Zielonej księgi lub z informacjami dotyczącymi sposobu dalszego postępowania 
z danymi osobowymi i uwagami zainteresowanych stron.
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SPRAWOZDANIE NA TEMAT OBYWATELSTWA UE – 2010 r. 

Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE

{KOM(2010) 602 wersja ostateczna}
{KOM(2010) 605 wersja ostateczna}



SPRAWOZDANIE NA TEMAT OBYWATELSTWA UE – 2010 r. 

Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE

1. WPROWADZENIE

Wprowadzone Traktatem z Maastricht w 1992 r. pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej179

stanowi nowy polityczny wymiar integracji europejskiej, która dotychczas miała przede 
wszystkim charakter gospodarczy. Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa 
członkowskiego UE jest teraz automatycznie obywatelem Unii Europejskiej. Obywatelstwo 
UE nie zastępuje obywatelstwa krajowego. Przyznaje natomiast wszystkim obywatelom UE 
dodatkowe, określone w unijnych traktach, prawa mające zasadnicze znaczenie dla 
codziennego życia.
Status obywatela Unii ma stanowić podstawowy status obywateli państw członkowskich, 
pozwalający tym spośród nich, którzy znajdują się w takiej samej sytuacji, korzystać z takiego 
samego traktowania wobec prawa w ramach określonych Traktatem, bez względu na 
przynależność państwową, co wielokrotnie potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej180. Wprowadzenie obywatelstwa UE wzmocniło zatem znacząco prawa 
indywidualne. Trybunał orzekł w szczególności, że obywatele są uprawnieni do przebywania 
na terytorium innego państwa członkowskiego już z tego tylko powodu, że są obywatelami 
Unii181; uznał tym samym obywatelstwo UE za źródło praw do swobodnego przemieszczania 
się182.
Wejście w życie traktatu lizbońskiego pod wieloma względami dodatkowo wzmocniło 
pojęcie obywatelstwa UE i związane z nim prawa. W Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) zamieszczono wykaz praw obywateli UE, z zaznaczeniem że nie jest on 
wyczerpujący183. Ponadto w art. 20 ust. 2 lit. c) TFUE prawo obywateli UE do korzystania na 
terytorium państwa trzeciego z ochrony dyplomatycznej i konsularnej wszystkich państw 
członkowskich zostało jasno określone jako prawo indywidualne, dodatkowych wyjaśnień w 
tym zakresie dostarcza art. 23 TFUE, w którym udziela się Komisji prawa do inicjatywy 
legislacyjnej w tym obszarze. Ponadto w traktacie lizbońskim prawa obywateli uzupełniono o 
prawo do inicjatywy obywatelskiej, które umożliwia obywatelom Unii, w liczbie nie 
mniejszej niż milion, zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków 
legislacyjnych184. Przyjęcie perspektywy obywatelskiej znalazło odzwierciedlenie w 
określeniu członków Parlamentu Europejskiego mianem „przedstawicieli obywateli Unii”185, 
a nie tylko „przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty”186.
Prawa wynikające z obywatelstwa UE zostały dodatkowo zapisane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej187. Ten wiążący prawnie dokument stanowi znaczny postęp 

                                               
179 W niniejszym dokumencie w odniesieniu do pojęcia „obywatelstwo Unii” (określonego w art. 20 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) będzie stosowane określenie „obywatelstwo UE”.
180 Zob. sprawa C-184/99 Grzelczyk [2001] Rec. I-6193, pkt 31.
181 Zgodnie z art. 21 ust. 1 TFUE prawo to może być przedmiotem pewnych ograniczeń i warunków.
182 Zob. np. sprawy C-413/99 Baumbast i R [2002] Rec. I-7091, pkt 84, oraz C-200/02, Zhu i Chen [2004] 
Zb.Orz. I-9925, pkt 26.
183 Artykuł 20 ust. 2 TFUE.
184 Artykuł 11 ust. 4 TUE.
185 Artykuł 14 ust. 2 TUE.
186 Artykuł 189 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
187 Tytuł V: „Prawa obywatelskie”.



w zakresie politycznego zaangażowania UE na rzecz praw podstawowych. W preambule 
Karty zapisano, że Unia, „poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych 
działań”.
Podstawy obywatelstwa UE mają zatem silnie umocowanie w pierwotnym prawie UE i są w 
znacznym stopniu rozwinięte w prawie wtórnym. Wszyscy ci, którzy pragną wykorzystać 
możliwości wynikające z integracji europejskiej – takie jak możliwość zagranicznych 
podróży, pracy lub studiów w innym kraju, zawierania międzynarodowych małżeństw, 
pobierania świadczeń emerytalno-rentowych za granicą, nabywania i dziedziczenia własności, 
głosowania lub choćby robienia zakupów przez Internet u przedsiębiorców z innych państw 
członkowskich – powinni móc w pełni korzystać ze swych praw ustanowionych w traktatach. 
Niemniej jednak nadal istnieją rozbieżności między obowiązującymi przepisami a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do czynienia na co dzień, w szczególności w 
sprawach o charakterze transgranicznym. Duża liczba skarg i zapytań wpływających co roku 
do Komisji188, ostatnie badania Eurobarometru, debaty z zainteresowanymi stronami, wyniki 
zakończonych 15 czerwca 2010 r. konsultacji publicznych i konferencja „Prawa obywateli 
UE – dalsze działania”, która odbyła się w dniach 1-2 lipca 2010 r., dostarczają 
wyczerpujących dowodów na istnienie szeregu przeszkód utrudniających pełne korzystanie z 
praw obywatelskich.
Wielokrotnie podkreślano wagę podniesienia praktycznej skuteczności praw wynikających z 
obywatelstwa UE. W swoim sprawozdaniu „The citizen and the application of Community 
law” (Obywatel i stosowanie prawa wspólnotowego) z dnia 8 czerwca 2008 r.189 Alain 
Lamassoure, poseł do Parlamentu Europejskiego, dokładnie opisał bariery, jakie napotykają 
Europejczycy próbujący korzystać z przysługujących im praw. W sprawozdaniu 
przedstawiono szereg przeszkód administracyjnych, wysunięto również wniosek, że polityka 
europejska musi przynosić wymierne rezultaty i że należy ją rozwijać w oparciu o prawa i 
potrzeby obywateli UE. 
Ponadto w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie problemów 
i perspektyw obywatelstwa europejskiego190 wyszczególniono utrzymujące się bariery 
korzystania z praw w sprawach o charakterze transgranicznym. Parlament wezwał Komisję 
do sporządzenia wykazu odnośnych przeszkód oraz opracowania – w oparciu o konsultacje 
społeczne – konkretnych propozycji w celu ich usunięcia. Wreszcie w programie 
sztokholmskim, programie prac UE na lata 2010–2014 w obszarze wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, stawia się obywatela w centrum działań związanych z polityką w tym 
obszarze.
Licząca 27 państw członkowskich Unia Europejska ma około 500 milionów obywateli. 
Komisja postawiła sobie za cel, by w codziennym życiu mogli oni doświadczyć namacalnych 
postępów w zakresie kwestii związanych z obywatelstwem UE. Właśnie dlatego w swoich 
wytycznych dla nowej Komisji z dnia 3 września 2009 r. przewodniczący José Manuel 
Barroso podkreślił potrzebę wzmocnienia obywatelstwa UE poprzez ożywienie relacji 
pomiędzy UE i jej obywatelami oraz urzeczywistnienie praw obywatelskich. Stwierdził, że 
„obywatele UE nadal napotykają liczne przeszkody, nabywając towary i usługi za granicą. 
Powinni oni mieć możliwość korzystania ze swoich praw jako obywatele UE w taki sam 

                                               
188 W 2009 r. centrum informacji Europe Direct otrzymało od obywateli 25 721 zapytań dotyczących 
kwestii o charakterze transgranicznym (podróży, zakupów i sprzedaży, studiów, pracy i mieszkania w innym 
państwie członkowskim): roczne sprawozdanie z działalności centrum informacji Europe Direct za 2009 r., 
dostępne na stronie http://ec.europa.eu/europedirect/docs/statistics/edcc-report_year_2009_light.pdf. 
189 http://www.alainlamassoure.eu/liens/975.pdf.
190 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=PL&ring=A6-2009-0182.



sposób, w jaki korzystają ze swoich praw jako obywatele swoich krajów. Komisja przedstawi 
kompleksowe sprawozdanie na temat przeszkód, jakie napotykają obywatele, oraz 
zaproponuje najlepsze rozwiązania umożliwiające ich usunięcie; przedłoży również 
sprawozdanie na temat utrzymujących się przeszkód na rynku wewnętrznym”.
Niniejsze sprawozdanie jest wynikiem przyjętego przez przewodniczącego Komisji José 
Manuela Barroso zobowiązania politycznego do dokonania kompleksowego przeglądu 
przeszkód, jakie wciąż napotykają obywatele, oraz przedstawienia najskuteczniejszych 
sposobów ich usunięcia. Zostanie ono opublikowane równocześnie z komunikatem „W 
kierunku Aktu o jednolitym rynku: W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności”191, (zwanym dalej „komunikatem w sprawie Aktu o jednolitym rynku”), 
który ze swej strony, koncentruje się na usunięciu barier utrudniających obywatelom UE 
korzystanie z praw przyznanych im w ramach dorobku prawnego jednolitego rynku, tj. kiedy 
występują oni w charakterze podmiotów gospodarczych w ramach jednolitego rynku, np. jako 
przedsiębiorcy, konsumenci lub pracownicy.
Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE oraz komunikat w sprawie Aktu o jednolitym rynku 
to komplementarne inicjatywy, których głównych celem jest usunięcie obecnego 
rozdrobnienia unijnego prawa w odniesieniu do kwestii o bezpośrednim znaczeniu dla 
obywateli oraz wywiązanie się ze zobowiązania do budowy Europy obywateli oraz sprawnie 
funkcjonującego jednolitego rynku na miarę obywatelskich potrzeb i oczekiwań. 
Stworzenie nowego komisyjnego portfolio „sprawiedliwość, prawa podstawowe i 
obywatelstwo”, obejmującego wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, 
ustawodawstwo dotyczące praw konsumentów oraz politykę w zakresie praw podstawowych i 
zwalczania dyskryminacji, jest sygnałem, że kwestiom tym przypisuje się znaczną wagę 
polityczną. W całej Komisji kładzie się nacisk na kwestie obywatelstwa: aby usunąć 
przeszkody, jakie obywatele napotykają w życiu codziennym, niezbędna jest ścisła 
współpraca w ramach samej Komisji oraz z pozostałymi instytucjami i zainteresowanymi 
stronami, w tym parlamentami narodowymi. Wymaga to wyjścia poza „logikę 
organizacyjną”. Wdrożenie niektórych z zaproponowanych działań zapewnią mechanizmy 
przewidziane w projektach przewodnich strategii Europa 2020192. 
W konsekwencji w niniejszym sprawozdaniu pokazano, w jaki sposób obywatelstwo UE –
podstawowa więź z UE – staje się dla obywatela źródłem praw i korzyści. W sprawozdaniu 
opisano główne przeszkody nadal napotykane w życiu codziennym przez obywateli 
pragnących korzystać ze swoich praw za granicą oraz planowane środki umożliwiające 
obywatelom korzystanie z należnych im praw.
Sprawozdaniu towarzyszą dwa inne dokumenty:

– sprawozdanie na temat postępów w tworzeniu skutecznego obywatelstwa Unii 
Europejskiej 2007–2010 (sprawozdanie na podstawie art. 25 TFUE)193;

– sprawozdanie na temat oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.194.

2. LIKWIDOWANIE PRZESZKÓD NAPOTYKANYCH PRZEZ OBYWATELI W ŻYCIU 
CODZIENNYM 

Obywatele UE mogą natrafić na przeszkody uniemożliwiające im korzystanie ze swoich praw 
w różnych sytuacjach życiowych: jako osoby prywatne, konsumenci nabywający towary i 
                                               
191 COM(2010) 608.
192 Komunikat Komisji „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” – COM(2010) 2020 wersja ostateczna z 3.3.2010.
193 COM(2010) 602.
194 COM(2010) 605.



usługi, studenci, osoby czynne zawodowo, czy też uczestnicy życia politycznego. Na 
podstawie skarg otrzymywanych od obywateli Komisja zidentyfikowała 25 głównych barier, 
z którymi stykają się oni w życiu codziennym. 

2.1. Obywatel jako osoba prywatna

2.1.1. Brak pewności w zakresie praw majątkowych małżeństw międzynarodowych 
Coraz więcej obywateli przemieszcza się za granicę do państw UE innych niż kraj 
pochodzenia, gdzie podejmują oni studia, pracę, żyją i – zakochują się. Wzrasta liczba par 
mieszkających w państwach członkowskich, których nie są obywatelami. Blisko 16 mln 
(13%) spośród 122 mln małżeństw w całej UE ma charakter międzynarodowy. W 2007 r. w 
UE zawarto 2,4 mln małżeństw, 300 000 stanowiły małżeństwa międzynarodowe; w tym 
samym czasie przeprowadzono 1 040 000 rozwodów, 140 000 (13%) dotyczyło par 
międzynarodowych. 
Pary międzynarodowe często borykają się z problemem ustalenia, który sąd jest właściwy i 
które prawo ma zastosowanie w odniesieniu do ich sytuacji osobistej i finansowej (np. gdy 
wspólnie posiadają dom lub mają wspólne konto bankowe). W rezultacie odczuwają 
niezamierzone i niekorzystne skutki takiej sytuacji: nie tylko na co dzień, zarządzając 
majątkiem, lecz także w przypadku separacji lub śmierci jednego z małżonków. 
Vincente, Hiszpan, i Ingrid, Holenderka, są małżeństwem mieszkającym w Holandii. 
Zamierzają wspólnie kupić dom we Francji. Najpierw jednak chcieliby ustalić, które prawo 
będzie miało zastosowanie do transakcji zakupu, oraz – generalnie – do wspólnie 
posiadanego majątku, jeśli postanowią się rozejść lub jedno z nich umrze: prawo hiszpańskie, 
holenderskie czy francuskie? Czy mogą sami dokonać wyboru właściwego prawa? Czy mogą 
się upewnić, że sąd prowadzący sprawę dotyczącą ich ewentualnego rozwodu lub np. spadku, 
będzie również posiadał kompetencje do rozstrzygnięcia kwestii podziału majątku?
Komisja: 

(1) ułatwi międzynarodowym parom (małżeństwom lub zarejestrowanym związkom) 
określenie, który sąd jest właściwy oraz które prawo ma zastosowanie do ich praw 
majątkowych (np. wspólnie posiadanego domu), przedkładając w 2011 r. wniosek w 
sprawie odpowiedniego instrumentu legislacyjnego. 

2.1.2. Uciążliwe i kosztowne formalności dotyczące uznania aktów stanu cywilnego za 
granicą oraz trudności w dostępie do wymiaru sprawiedliwości za granicą 

Dla obywateli, którzy decydują się przeprowadzić do innego państwa członkowskiego, 
sprawą fundamentalną staje się uznanie dokumentów stanu cywilnego, poświadczających 
określone zdarzenia życiowe (np. narodziny, małżeństwo, rejestrację związku, rozwód, 
adopcję czy zmianę nazwiska). Rejestry i systemy administracyjne poszczególnych państw 
członkowskich UE różnią się, co przysparza problemów w zakresie uznawania dokumentów 
jednego państwa członkowskiego w innym państwie członkowskim. Ponadto nie wszystkie 
państwa członkowskie mogą uznawać poszczególne zdarzenia życiowe. W związku z tym 
obywatele zmuszeni są dopełniać uciążliwych i kosztownych formalności (tłumaczenia, 
dodatkowe poświadczenie autentyczności dokumentów), które mogą nawet uniemożliwiać im 
korzystanie ze swoich praw. 
Michal pochodzi z Cypru i chce poślubić Sannę z Finlandii, lecz wymaga się od niego
przedłożenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań, które nie istnieje w świetle prawa 
cypryjskiego.
Obywatele powinni mieć taki sam dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych 
i karnych w innym państwie członkowskim, jaki mają we własnym kraju. Szacuje się, że w 
2007 r. w transgranicznych postępowaniach sądowych dotyczących samych tylko spraw 



cywilnych brało udział 9 mln obywateli UE195. Ponad połowa ankietowanych w badaniu z 
2007 r. stwierdziła, że wniesienie sprawy do sądu w innym państwie członkowskim w celu 
wykonania przysługujących im praw byłaby dość lub bardzo trudna z uwagi na brak 
znajomości uregulowań proceduralnych. 
Daniel, Niemiec, znalazł dom w Rumunii, który chciałby nabyć. Prawnik Daniela musi 
znaleźć notariusza i tłumacza przysięgłego oraz ustalić, jak przebiega procedura 
wyszukiwania w rejestrze gruntów.
Komisja:
(2) ułatwi swobodny przepływ dokumentów stanu cywilnego (np. aktów urodzin): w 2013 

r. przedstawi wniosek w sprawie odpowiednich instrumentów legislacyjnych;

(3) umożliwi obywatelom i prawnikom praktykom łatwy dostęp do wielojęzycznej 
informacji na temat wymiaru sprawiedliwości za pośrednictwem europejskiego portalu 
„e-sprawiedliwość”196.

2.1.3. Brak wystarczającej ochrony podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych 
oraz ofiar przestępstw 

Rośnie liczba obywateli Unii biorących udział w postępowaniach karnych w innym państwie 
członkowskim niż ich kraj pochodzenia. Obywatele ci często nie mówią w języku 
postępowania, ani go nie rozumieją. W konsekwencji obrona przed sądem i wykonywanie 
należnego im prawa do sprawiedliwego procesu może przysparzać im dodatkowych 
trudności. Usługi tłumaczeniowe, ustne i pisemne, są zapewniane przez poszczególne państwa 
członkowskie na różnych zasadach. 
Martina, słowackiego kibica, aresztowano w Portugali po meczu i oskarżono o użycie 
przemocy. Martin nie zna portugalskiego, rozumie natomiast angielski, poprosił więc o 
tłumaczenie na ten język. Podczas rozprawy towarzyszył mu wyznaczony przez sąd tłumacz, 
który nie miał żadnych kwalifikacji zawodowych. Martina reprezentował adwokat nieznający 
angielskiego, a podczas krótkich spotkań z adwokatem tłumacz był nieobecny. Akta sprawy 
nie zostały przetłumaczone na angielski. 
Komisja dokłada starań, aby prawa osób podejrzanych i oskarżonych podczas postępowań 
karnych były gwarantowane na terenie całej Unii Europejskiej197. 
Zgodnie z liczbą złożonych doniesień w Europie co roku ponad 30 milionów osób pada ofiarą 
przestępstw198. Istnieją dowody wskazujące, że ofiarą przestępstw pada znacznie więcej osób, 
które jednak nie zgłaszają tego faktu. Unia Europejska posiada już przepisy określające 
minimalne standardy dotyczące traktowania ofiar przestępstw199, niemniej jednak nie są one 
odpowiednio wdrażane i, z uwagi na fakt, że wprowadzono je z inicjatywy międzyrządowej, 
nie ma możliwości ich odpowiedniego egzekwowania. Wskutek tego ofiary nie mają 
możliwości wykonywania wszystkich swoich praw, bądź tez państwa członkowskie 
umożliwiają ich wykonywanie w różny sposób. Osoby, które podróżują lub zmieniają miejsce 
zamieszkania, nie mają pewności, czy stając się za granicą ofiarą przestępstw, otrzymają te 
same prawa, wsparcie i ochrona. Ogólnie rzecz biorąc, w całej Europie osoby będące ofiarami 
                                               
195 Flash Eurobarometr 292, „Civil justice” (Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych), listopad –
grudzień 2008 r.
196 https://e-justice.europa.eu.
197 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w 
postępowaniu karnym (dyrektywa 2010-801/UE) oraz wniosek z dnia 20 lipca 2010 r. dotyczący dyrektywy w 
sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym – COM(2010) 392.
198 Eurostat, biuletyn Statistics in focus – 36/2009.
199 Decyzja ramowa Rady nr 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w 
postępowaniu karnym (Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 1).



przestępstw nie mają pewności, że ich potrzeby – w zakresie uznania należnego im statusu 
ofiary, poszanowania ich praw i traktowania z godnością, udzielenia wsparcia i dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, zapewnienia odszkodowania i rekompensaty – zostaną 
zaspokojone. 
Dla przykładu: wiele państw członkowskich nie zapewnia odseparowania podejrzanego od 
ofiary podczas postępowania.
Annę obrabowano i pobito na ulicy. Napastnika złapano, a Anna okazała się wystarczająco 
odważna, by zeznawać przed sądem. Jednak podczas oczekiwania na rozprawę, napastnik 
zobaczył Annę i wykonał zastraszający gest. Anna była zbyt przestraszona, by złożyć zeznania 
tego dnia i sprawy zaniechano. 
Komisja:

(4) wzmocni w większym stopniu ochronę osób podejrzanych i oskarżonych w 
postępowaniu karnym, w tym zapewnieni zatrzymanym dostęp do adwokata i 
możliwość komunikacji ze światem zewnętrznym: w tym celu Komisja przedłoży w 
2011 r. wnioski w sprawie dwóch instrumentów legislacyjnych;

(5) usprawni ochronę ofiar przestępstw, przedstawiając w 2011 r. pakiet środków 
obejmujących instrument legislacyjny.

2.1.4. Transgraniczne kwestie podatkowe, w szczególności dotyczące rejestracji 
samochodów

Coraz więcej Europejczyków decyduje się na zakup nieruchomości za granicą. W 2007 r. 
wartość transgranicznych transakcji sprzedaży i zakupów nieruchomości była 10 razy większa 
niż w 2002 r. i osiągnęła 55 mld EUR. Stosowanie określonych krajowych przepisów 
podatkowych do tych transakcji może sprawić, że nabywanie nieruchomości za granicą, w 
szczególności domów, staje trudniejsze niż zakup nieruchomości we własnym kraju. 
Kolejnym coraz częstszym zjawiskiem są przypadki dziedziczenia (lub darowizn) o 
charakterze transgranicznym (np. gdy spadkodawca lub darczyńca mieszka w innym państwie 
lub gdy majątek znajduje się w innym państwie, niż państwo zamieszkania spadkobiercy lub 
obdarowanego). Zagraniczne spadki i darowizny są często wyżej opodatkowane niż spadki i 
darowizny krajowe. Często również okazuje się, że są one opodatkowane przez więcej niż 
jedno państwo członkowskie, a istniejące mechanizmy mające na celu uniknięcie podwójnego 
opodatkowania są nieskuteczne. 
Mieszkająca w Belgii Hélène odziedziczyła majątek w Irlandii należący do jej ojca, Belga, 
który mieszkał i umarł w Belgii. Dziedziczony majątek opodatkowano podwójnie: Belgia 
nałożyła podatek od spadku, a Irlandia podatek od wartości majątku. 
Generalnie wśród problemów dotyczących opodatkowania, których doświadczają obywatele 
UE, wymienić należy także dyskryminujące traktowanie pracowników transgranicznych (np. 
zakaz odpisywania ulgi podatkowej) i inwestycji transgranicznych (np. w odniesieniu do 
opodatkowania dywidend), jak również problemy komunikacyjne w kontaktach z zagraniczną 
administracją podatkową, brak jasnych informacji na temat zasad opodatkowania 
transgranicznego, czasochłonne procedury uzyskania zwolnienia z podwójnego 
opodatkowania oraz skomplikowane formularze wniosków.
W 2010 r. Komisja zbada możliwe rozwiązania kwestii transgranicznego opodatkowania w 
ramach inicjatywy „Usuwanie przeszkód podatkowych doświadczanych przez obywateli UE”. 
Istotne kwestie w tym zakresie przedstawiono szczegółowo w komunikacie w sprawie Aktu o 
jednolitym rynku.
Kupując samochód w innym państwie członkowskim, bądź też przewożąc go do państwa 
członkowskiego innego niż państwo, gdzie dokonano zakupu (np. przy zmianie miejsca 



zamieszkania), obywatele UE często mają do czynienia z uciążliwymi formalnościami 
związanymi z ponowną rejestracją samochodu, a czasem zmuszeni są dwukrotnie uiścić 
opłatę rejestracyjną, ponieważ przepisy krajowe dotyczące podatków od nowo rejestrowanych 
pojazdów stosowane są w nieskoordynowany sposób.
Mieszkający w Holandii Aurel odchodzi na emeryturę i chciałby przeprowadzić się na stałe 
do swojego domu letniego w Grecji. Posiada samochód, kupiony i zarejestrowany w Holandii. 
Jeśli faktycznie się przeprowadzi, będzie musiał ponownie zarejestrować swój samochód w 
Grecji i zapłacić tam podatek rejestracyjny. Przy ustalaniu należnej opłaty, uwzględnia się 
wiek samochodu. Aurel nie będzie jednak mógł odzyskać częściowego zwrotu podatku 
rejestracyjnego zapłaconego w Holandii, co oznacza, że jego samochód zostanie podwójnie 
opodatkowany.
Komisja:
(6) uprości formalności i warunki rejestracji samochodów zarejestrowanych uprzednio w 

innym państwie członkowskim: w 2011 r. przedstawi wniosek w sprawie 
odpowiedniego instrumentu legislacyjnego. Podejmie również działania w odniesieniu 
do przypadków dyskryminacji podatkowej w tym zakresie i opracuje rozwiązania 
dotyczące podwójnego opodatkowania rejestracyjnego pojazdów, stanowiącego 
przeszkodę w swobodnym przepływie osób i towarów.

2.1.5. Obywatele UE nie korzystają w pełni z możliwości transgranicznej opieki zdrowotnej 
oraz elektronicznych usług zdrowotnych 

Obywatele Unii, którzy zachorują lub ulegną wypadkowi podczas podróży w celach 
służbowych lub rekreacyjnych, bądź też podczas pobytu na studiach w innym państwie 
członkowskim, mają prawo do takiego samego dostępu do opieki zdrowotnej jak obywatele 
tego państwa członkowskiego. Dostęp do usług opieki zdrowotnej w trakcie tymczasowego 
pobytu za granicą ułatwia europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, której posiadaczami 
jest obecnie 188 mln europejskich obywateli, tj. ok. 37 % mieszkańców UE. 
Ponadto obywatele UE mogą odwołać się do unijnych przepisów dotyczących koordynacji 
zabezpieczeń społecznych w celu uzyskania dostępu do planowanego leczenia za granicą, na 
które uzyskali wcześniejszą zgodę. Zgody takiej można odmówić jedynie w określonych 
przypadkach. W takim przypadku obywatel może uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, tak jakby był tam ubezpieczony. Ponadto możliwy jest też 
inny system zwrotu kosztów planowanego leczenia za granicą wynikający bezpośrednio ze 
swobody świadczenia usług. 
Zakres korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej w UE jest generalnie mimo wszystko 
ograniczony: szacuje się, że wydatki w tej dziedzinie, w tym na opiekę w wypadkach nagłych, 
wynoszą 1% wydatków na zdrowie publiczne200. Pacjenci nie zawsze mają dostęp do 
istotnych podstawowych informacji o transgranicznej opiece zdrowotnej, takich jak np. prawo 
do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w innym państwie członkowskim. 
Sytuacja ta tworzy atmosferę niepewności i braku zaufania, co przeszkadza pacjentom 
korzystać z prawa do należnej im opieki zdrowotnej w innym państwie UE. 
Dzięki elektronicznym usługom zdrowotnym można zapewnić ciągłość opieki nad pacjentem, 
również za granicą, co prowadzi do podniesienia jakości ogólnej opieki zdrowotnej. Niemniej 
jednak liczne bariery natury prawnej i organizacyjnej (np. rozdrobnienie przepisów 

                                               
200 Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący wnioskowi dotyczącemu dyrektywy w sprawie 
stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej – ocena skutków regulacji (z dnia 2 czerwca 
2008 r.) http://wcmcom-ec-europa-eu-
wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/health/archive/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/impact_assessment_en.p
df.



dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w poszczególnych państwach UE, 
systemy refundacji świadczeń oraz brak ogólnoeuropejskiego współdziałania) hamują rozwój 
elektronicznych usług zdrowotnych w Europie. Tym samym obywatele potrzebujący pomocy 
medycznej za granicą nie mogą korzystać z oferowanych przez nie możliwości. Elektroniczne 
usługi opieki zdrowotnej pozwalają ograniczyć nierówności w dostępie do świadczeń, 
poprawić jakość opieki, ułatwiają pacjentom dostęp do osobistych danych zdrowotnych, 
gwarantując jednocześnie odpowiednie ich zabezpieczenie, przyczyniają się do 
zminimalizowania ryzyka błędów medycznych i do wczesnego wykrywania problemów 
zdrowotnych. Dzięki możliwości zdalnego monitorowania pacjentów chorych na serce w ich 
domach wskaźnik przeżywalności może wzrosnąć o 15%. Korzystanie z elektronicznych 
recept pozwoli natomiast ograniczyć błędy w zakresie dawkowania leków o 15%. 
Dorota, Polka, dowiaduje się, ze powinna się poddać operacji serca. Wolałaby, aby operacja 
została przeprowadzona na Łotwie, ponieważ wówczas syn mógłby się nią zająć podczas 
rekonwalescencji. Nie wie jednak, czy przysługuje jej tam prawo do opieki zdrowotnej, a jeśli 
nawet, jak uzyskać refundację kosztów operacji i późniejszej potrzebnej opieki medycznej 
przez Internet.
Komisja przedstawiła wniosek legislacyjny w celu zapewnienia lepszego dostępu do 
transgranicznej opieki zdrowotnej. Ma to być możliwe dzięki wprowadzeniu bardziej 
klarownych zasad zwrotu kosztów, gwarancji proceduralnych oraz przejrzystych informacji 
na temat opieki zdrowotnej w innych państwach, a także dzięki wzmacnianiu zaufania w 
bezpieczeństwo i jakość transgranicznej opieki zdrowotnej oraz wspieraniu pacjentów 
wykonujących przysługujące im prawo do zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym 
państwie członkowskim201. Zgodnie z założeniami Europejskiej agendy cyfrowej202, Komisja 
wspiera działania na rzecz szerokiego wykorzystania usług telemedycznych, transgranicznej 
wymiany elektronicznych danych medycznych oraz elektronicznych recept, z zastrzeżeniem 
poszanowania unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Komisja:

(7) przedstawiła wniosek w sprawie ułatwienia dostępu do transgranicznej opieki 
zdrowotnej i realizuje właśnie działania pilotażowe w celu umożliwienia 
Europejczykom bezpiecznego dostępu do własnych danych medycznych oraz 
powszechnego dostępu do usług telemedycznych do 2020 r.203. Do 2012 r. Komisja 
przedstawi również zalecenia dotyczące minimalnego wspólnego zestawu danych 
pacjenta, dostępnych lub wymienianych w formie elektronicznej we wszystkich 
państwach członkowskich, w celu zapewnienia interoperacyjności systemów204.

2.1.6. Obywatele UE znajdujący się w trudnej sytuacji w państwach trzecich nie mają 
pełnej możliwości skorzystania z prawa do ochrony konsularnej 

Obywatele UE podróżujący poza granicami Unii do krajów, w których ich państwo nie 
posiada ambasady ani konsulatu, mają prawo do ochrony konsularnej dowolnego innego 
państwa członkowskiego. Ambasada lub konsulat państwa członkowskiego UE powinny 
zapewnić im taką samą opiekę, jak własnym obywatelom. Liczba obywateli UE 
podróżujących do państw trzecich wzrosła: liczba podróży w 2005 r. wyniosła 80 mln, w 
                                               
201 Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw 
pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (dn. 2 czerwca 2008 r.) http://wcmcom-ec-europa-eu-
wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/health/archive/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/com_en.pdf.
202 Komunikat Komisji „Europejska agenda cyfrowa” – COM(2010) 245 wersja ostateczna/2 z 26.8.2010.
203 Główne działanie 13 – Europejska agenda cyfrowa, zob. też komunikat w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku.
204 Główne działanie 14 – Europejska agenda cyfrowa, zob. też komunikat w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku



2008 r. – 90 mln205. Ponad 30 mln obywateli UE żyje na stałe w państwie trzecim, lecz 
zaledwie w trzech krajach (Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji) wszystkie 27 państw 
członkowskim ma swoje placówki dyplomatyczne. Coraz więcej Europejczyków podróżuje w 
celach służbowych lub rekreacyjnych do państw trzecich206, rośnie zatem potrzeba 
zapewnienia opieki konsularnej obywatelom UE, którzy nie mają swojego przedstawiciela.
Skuteczność prawa obywateli UE do opieki konsularnej nadal pozostawia wiele do życzenia. 
Brakuje systematycznych danych w tym zakresie, jednakże otrzymane skargi i doniesienia 
wyraźnie dowodzą, że obywatele UE a czasem również urzędnicy placówek konsularnych nie 
dysponują wystarczającą wiedzą na temat prawa obywateli UE do opieki konsularnej 
udzielanej przez ambasady lub konsulaty pozostałych państw członkowskich, ani na temat jej 
zakresu. Obywatele UE mają duże oczekiwania: większość ankietowanych (62%) w 
niedawno zrealizowanym badaniu207 stwierdziła, że oczekuje takiej samej pomocy, 
niezależnie od tego do którego z państw członkowskich się zwróci, a ponad jedna trzecia 
(28%) oczekiwała, że każde państwo członkowskie zapewni opiekę przynajmniej na 
podstawowym poziomie.
Dotychczas ustanowiono niewielką liczbę przepisów w tym zakresie. Traktat lizboński 
uprawnia Komisję do przedstawiania wniosków w sprawie dyrektyw ustanawiających 
niezbędne środki w zakresie koordynacji i współpracy w celu ułatwienia korzystania z prawa 
do opieki konsularnej. Niedawne sytuacje kryzysowe (np. trzęsienie ziemi na Haiti i w Chile, 
chmura wulkanicznego pyłu znad Islandii) dowiodły potrzeby skutecznej koordynacji i 
podziału obowiązków pomiędzy państwami członkowskimi. Podczas kryzysu obywatele 
państw członkowskich nie posiadających placówek dyplomatycznych w danym kraju 
potrzebują równie skutecznej i szybkiej pomocy, co obywatele państw członkowskich 
prowadzących działania ewakuacyjne. 
Natasza, obywatelka Słowenii, podczas wakacji na Karaibach padła ofiarą napadu z użyciem 
broni. Została raniona, skradziono jej paszport i gotówkę. Zastanawia się, jak szybko znaleźć 
mówiącego po angielsku lekarza oraz uzyskać pieniądze i dokumenty umożliwiające jej 
powrót do kraju po zakończeniu leczenia.
Komisja:

(8) zwiększy skuteczność prawa obywateli UE do opieki konsularnej w państwach 
trzecich, również w sytuacjach kryzysowych, zapewnianej przez placówki 
dyplomatyczne i konsularne wszystkich państw członkowskich, poprzez poprawę 
dostępu do informacji za pomocą specjalnej strony internetowej oraz 
ukierunkowanych działań komunikacyjnych; w 2011 r. Komisja przedstawi również 
wniosek w sprawie środków ustawodawczych. 

2.2. Obywatele jako konsumenci

2.2.1. Pasażerowie i turyści: brak wiedzy i niewystarczające egzekwowanie praw obywateli 
kupujących pakiety turystyczne 

Wielu obywateli UE wyjeżdża do innych państw członkowskich na wakacje. W 2009 r. na 
przykład 37% Niemców, 34% Brytyjczyków i 16% Włochów spędziło swój główny urlop w 
innym państwie UE (w przypadków państw trzecich wielkości te wynosiły odpowiednio 23%, 

                                               
205 Baza danych na temat ludności, dział poświęcony turystyce. W danych ujęto podróże prywatne i 
służbowe trwające dłużej niż jeden dzień.
206 Światowa Organizacja Turystyki prognozuje, że w latach 2010–2020 nastąpi kolejny znaczący wzrost.
207 Flash Eurobarometr 294 „EU Citizenship” (Obywatelstwo UE), marzec 2010 r.



30% i 13%)208. W rezultacie obywatele UE często dowiadują się o swoich prawach oraz 
przekonują o tym, że korzystanie z tych praw bywa problematyczne, właśnie w trakcie 
urlopu.
56% Europejczyków samodzielnie organizuje swoje wyjazdy wakacyjne, wykorzystując 
Internet i możliwości, jakie daje rozwój tanich linii lotniczych209. Takie wyjazdy nie są jednak 
objęte unijnymi zasadami chroniącymi osoby kupujące pakiety turystyczne. Rosnące 
zainteresowanie „pakietami dynamicznymi”210 spowodowało powstanie obszarów braku 
pewności prawnej, w przypadku których konsumenci nie wiedzą, czy warunki podróży 
podlegają ochronie. 67% badanych konsumentów, którzy dokonali zakupu „pakietu 
dynamicznego”, tkwiło w błędnym przekonaniu, że są chronieni. Szacuje się, że szkody 
ponoszone przez nabywców pakietów dynamicznych wynoszą 1 mld EUR rocznie211. Ponadto 
przepisy krajowe transponujące odnośne przepisy różnią się, co przysparza problemów 
konsumentom chcącym zakupić zorganizowane wyjazdy turystyczne w innym państwie 
członkowskim. 
Dagmara rezerwuje wyjazd wakacyjny (lot, zakwaterowanie w hotelu na okres czterech dni 
oraz wynajem samochodu) przez Internet. Na miejscu okazuje się, że w łazience brak ciepłej 
wody, zgłasza więc to na recepcji. Recepcjonistka wyjaśnia, że brak już wolnych pokoi. 
Dagmara dzwoni zatem do agencji internetowej, u której dokonała rezerwacji, gdzie 
otrzymuje informację, że problem musi rozwiązać sama z hotelem. Traci trzy godziny na 
próby rozwiązania problemu i ostatecznie płaci dodatkowe 500 EUR za pokój w innym hotelu. 
Później dowiaduje się, że gdyby jej pakiet turystyczny obejmowały zasady unijne, 
odpowiedzialność finansowa spoczywałaby na organizatorze, który byłby zobowiązany 
zaoferować jej pomoc, np. inny pokój lub hotel.
Istnieją unijne przepisy gwarantujące prawa pasażerom podróżującym środkami transportu 
lotniczego, kolejowego, a od 2012 r. – również wodnego. Podejmowane są też wysiłki na 
rzecz zwiększenia wiedzy na ich temat212. Mimo to wciąż jedynie niewielka część turystów 
europejskich jest świadoma swych praw i wie, jak i gdzie się odwołać. Całkowita liczba skarg 
i zapytań składanych co roku przez klientów linii lotniczych wynosi około 68 tys.213, co 
świadczy o trudnościach napotykanych przez pasażerów pragnących wnieść roszczenie wobec 
przewoźnika.
Dodatkowych trudności przysparzają odmienne praktyki biznesowe poszczególnych 
przewoźników lotniczych – jak np. nowe ograniczenia dotyczące wielkości i masy bagażu 
podręcznego – oraz różne procedury w zakresie składania skarg, które mogą dodatkowo 
dezorientować pasażerów, oraz praktyki biznesowe postrzegane jako nieuczciwe (np. zasada 
„no-show”, w myśl której linie lotnicze wymagają od pasażerów korzystania z lotów 
wykupionych na podstawie tej samej umowy o podróż z zachowaniem kolejności, w 
przeciwnym wypadku odmawia się im kolejnego lotu). Przyczyną frustracji może być 

                                               
208 Flash Eurobarometr 281, „Survey on the attitudes of Europeans towards tourism” (Badanie dotyczące 
stosunku Europejczyków do turystyki), październik 2009 r.
209 Flash Eurobarometr 258, „Survey on the attitudes of Europeans towards tourism” (Badanie dotyczące 
stosunku Europejczyków do turystyki), luty 2009 r.
210 Warunki podróży obejmujące dwa lub więcej elementów lub usług dotyczących tego samego wyjazdu 
lub podróży, np. lotów, zakwaterowania lub najmu samochodu, oferowane jednocześnie przez jedno 
przedsiębiorstwo lub też przedsiębiorstwa powiązane handlowo (np. linie lotnicze i przedsiębiorstwa wynajmu 
samochodów lub hotele), z wyłączeniem pakietów oferowanych jako całość, tzn. połączonych w jedną ofertę, 
zanim zostaną przedstawione klientowi. 
211 „Study on Consumer Detriment in the area of Dynamic Packages”, badanie przygotowane przez 
London Economics dla DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, listopad 2009 r.
212 Zob. też http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html.
213 Blisko 68 000 to liczba zapytań i oficjalnych skarg, którymi zajmowała się Komisja i sieć krajowych 
organów wykonawczych w 2008 r. 



również brak jednego organu w każdym państwie członkowskim, do którego pasażerowie 
mogliby wnosić skargi.
Alessandro poinformował linie lotnicze, że ma złamaną nogę i będzie potrzebował pomocy. 
Jednakże pomoc została mu zapewniona jedynie wskutek nalegań, już na miejscu, i w celu jej 
uzyskania Alessandro zmuszony był czekać ponad godzinę. Jego lot miał duże opóźnienie, a 
bagaż został zgubiony. Alessandro zmuszony był złożyć skargę do trzech różnych organów, 
uzyskał przy tym bardzo skąpe wyjaśnienia na temat przysługujących mu praw.
Osoby niepełnosprawne doświadczają dodatkowych problemów w dostępie do m.in. 
środowiska zabudowanego, transportu, informacji oraz szeregu towarów i usług, zarówno 
kiedy przemieszczają się po terytorium własnego kraju, jak i pozostałych państw 
członkowskich. Co szósty obywatel UE jest niepełnosprawny, a ponieważ społeczeństwo się 
starzeje, odsetek ten będzie rosnąć: aż 35% osób powyżej 65 roku życia twierdzi, że w życiu 
codziennym napotyka na pewne przeszkody, a 15 % osób w wieku 65–74 lat określa się jako 
osoby napotykające poważne trudności. 
Z powodu postępującej cukrzycy mieszkający na Węgrzech Tibor potrzebuje wózka, aby się 
przemieszczać. Uwielbia podróżować do innych krajów UE, ale napotyka liczne trudności. 
Dla przykładu: większość hoteli nie dysponuje dostosowanymi do potrzeb osób 
niepełnosprawnych pokojami, lub też dysponuje jedynie niewielką liczbą takich pokoi. 
Ponadto wiele z miejsc, które Tibor chce zobaczyć, nie jest łatwo dostępnych dla osób na 
wózku. Przed podróżą Tibor musi dowiedzieć się, gdzie napotka najmniej problemów a także 
czy jego ubezpieczenie podróżne będzie tam obowiązywać. 
Jak wspomniano powyżej, turystyka staje się coraz ważniejszym aspektem życia obywateli 
Unii: coraz więcej osób podróżuje, w celach rekreacyjnych lub służbowych. Liczba podróży 
odbytych w 2008 r. przez Europejczyków wyniosła 1,4 mld214, z czego 90 % stanowiły 
podróże w ramach UE. Zauważalne staje się też, że Europejczycy wybierają coraz mniej 
odległe cele podróży, rezerwują krótsze pobyty i kontrolują wydatki. Komisja wdraża 
działania na rzecz wzmocnienia europejskiej turystyki, poprzez tworzenie bardziej 
atrakcyjnych warunków i zwiększenie zaufania i zadowolenia konsumentów. 
Komisja:

(9) dokona nowelizacji obecnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów 
kupujących imprezy turystyczne, zwłaszcza przez Internet, oraz ułatwi zakup imprez 
turystycznych w innych państwach członkowskich: w 2011 r. przedstawi odnośny 
wniosek ustawodawczy;

(10) dołoży starań, aby uzupełnić ramy prawne pozwalające zagwarantować jednolite 
prawa pasażerom wszystkich środków transportu na terenie całej UE oraz by zapewnić 
odpowiednie egzekwowanie tych praw, w tym praw pasażerów samolotów (np. w 
przypadku długiego opóźnienia lub odwołania lotu). Komisja dołoży również starań, 
by węzły komunikacyjne (np. lotniska, stacje kolejowe, porty) stopniowo 
przekształciły się w miejsca oferujące obywatelom łatwy dostęp do informacji na 
temat przysługujących im praw, zwłaszcza w przypadku podróży w obrębie UE; 

(11) zaproponuje dodatkowe sposoby zapewnienia pasażerom z ograniczeniami ruchowymi 
łatwiejszego dostępu do wszystkich środków transportu i niezbędnej infrastruktury, 
będzie przyznawać – począwszy od 2010 r. – coroczne nagrody dla najłatwiej 
dostępnych europejskich miast, będzie promować łatwiejszy dostęp do usług takich 
jak ubezpieczenia podróżne, a także opracuje jednolite unijne normy w zakresie 
dostępności środowiska zabudowanego i będzie propagować ich stosowanie: Komisja 
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przedstawi w 2010 r. projekt strategii UE na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2010–2020;

(12) przedstawi propozycje rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaufania 
konsumentów do produktów turystycznych, organizując kampanie informacyjne dla 
turystów europejskich oraz monitorując poziom zadowolenia konsumentów z 
poszczególnych usług turystycznych (np. transportu, zakwaterowania, podróży itp.).

2.2.2. Brak jednolitych przepisów dotyczących ochrony konsumentów, brak wiedzy na 
temat istniejących środków dochodzenia roszczeń oraz niewystarczające możliwości 
w zakresie dochodzenia roszczeń 

Obywatele nie mają wystarczającego zaufania, by kupować towary i usługi poza rynkiem 
krajowym i korzystać z bogactwa oferty i konkurencyjnych cen w całej Europie. Jedną z 
przyczyn tego stanu rzeczy może być brak jednolitych przepisów w zakresie ochrony 
konsumentów: ponad jedna trzecia (37%) konsumentów jest przekonana, że kiedy dokonują 
zakupów w innym państwie UE, czy to zdalnie, czy też w trakcie podróży, ich prawa są 
gorzej chronione niż ma to miejsce w ich własnym kraju215. Dwie trzecie gospodarstw 
domowych w UE ma podłączenie do Internetu216, lecz zaledwie 12% użytkowników sieci 
czuje się całkowicie bezpiecznych, dokonując transakcji online217. Jedna trzecia 
konsumentów bierze pod uwagę możliwość dokonania zakupów online za granicą z uwagi na 
lepszą jakość lub niższą cenę218, lecz zaledwie 8% faktycznie się na to decyduje219. 
Chiara, mieszkająca we Włoszech, znalazła na stronach bułgarskiego sklepu z elektroniką 
cyfrowy aparat fotograficzny po znacznie niższej cenie niż w jej rodzinnym mieście. Nie chce 
jednak kupować online w Bułgarii. Zastanawia się, co się stanie, jeśli aparat zaginie lub 
ulegnie uszkodzeniu w trakcie wysyłki. Czy będzie mogła odesłać towar sprzedawcy, jeśli 
aparat jej się nie spodoba, tak jak może to zrobić we Włoszech? A jeśli tak, ile ma na to 
czasu? 
Pragnąc zaradzić problemowi braku zaufania, Komisja przedstawiła wniosek w sprawie 
dalszej harmonizacji przepisów dotyczących ochrony konsumentów i szuka sposobów 
skuteczniejszego informowania konsumentów o ich prawach220. W „Europejskiej agendzie 
cyfrowej”221 Komisja zaproponowała ponadto szereg konkretnych działań mających na celu 
rozwiązanie głównych problemów uniemożliwiających obywatelom Europy korzystanie z 
dobrodziejstw jednolitego rynku cyfrowego oraz transgranicznych usług cyfrowych. Pod 
koniec 2010 r. Komisja opublikuje również badanie poświęcone kwestii wzmocnienia pozycji 
konsumentów, w którym przedstawi poziom wiedzy i asertywności konsumentów w 
odniesieniu do swoich praw. Wskaże, którzy konsumenci są pokrzywdzeni oraz określi słabe 

                                               
215 Dokument roboczy służb Komisji: „Sprawozdanie na temat transgranicznego handlu elektronicznego w 
UE” – SEC(2009) 283, s.11.
216 Eurostat: w 2009 r. 65 % gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu (tsiir040; data publikacji –
18 czerwca 2010 r.).
217 Flash Eurobarometr 250 „Confidence in Information Society” (Zaufanie do społeczeństwa 
informacyjnego), maj 2009 r.
218 Dokument roboczy służb Komisji: „Sprawozdanie na temat transgranicznego handlu elektronicznego w 
UE” – SEC(2009) 283, s.2.
219 Tablica wyników dla rynków konsumenckich – konsumenci na rynku wewnętrznym jak w domu, 
SEC(2010) 385, s. 18.
220 Wniosek z dnia 8 października 2008 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie praw konsumentów – COM(2008) 614.
221 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska agenda cyfrowa – COM (2010) 245.



punkty w tym zakresie. Komisja chce, aby do 2020 r. pozycja konsumentów została 
wzmocniona o 10 do 15 %.
W przypadku kłopotów konsumenci często nie mają możliwości skutecznego dochodzenia 
roszczeń. 51% konsumentów składających skargę do przedsiębiorstwa handlowego i 
niezadowolonych ze sposobu, w jaki się nią zajęto, nie podejmuje dalszych działań. 47 % 
obywateli nie podejmuje żadnych działań prawnych w przypadku szkód poniżej 200 EUR. W 
przypadku transakcji transgranicznych podejmują jakiekolwiek działania z tym większą 
niechęcią. Ponadto konsumenci nie są świadomi istnienia alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (ADR) oraz możliwości mediacji na poziomie krajowym, które 
stanowią tańszą (darmową lub poniżej 50 EUR) i szybszą alternatywę wobec tradycyjnego 
postępowania sądowego lub nie w pełni wykorzystują te możliwości. Aby przyspieszyć i 
uprościć procedury dochodzenia roszczeń o wartości poniżej 2 000 EUR (europejskie 
postępowanie w sprawie drobnych roszczeń), Komisja dołoży starań, by do 2013 r. 
wprowadzić we wszystkich państwach UE procedury online dotyczące drobnych roszczeń 
oraz zbada, czy roszczenia poniżej 5 000 EUR również należy objąć europejskim 
postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń. Dalsze środki przedstawiono szczegółowo w 
komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku. 
Komisja:
(13) opublikuje do 2012 r. kodeks praw internetowych w UE, podsumowujący w 

zrozumiały sposób prawa użytkowników usług cyfrowych222;

(14) stworzy warunki ułatwiające korzystanie z szybkich i niedrogich pozasądowych 
sposobów rozwiązywania problemów konsumenckich w UE: w 2011 r. przedstawi 
wniosek w sprawie instrumentu legislacyjnego dotyczącego alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (ADR), do 2012 r. zbada również propozycje w zakresie 
ogólnounijnego systemu rozwiązywania sporów dotyczących elektronicznych 
transakcji handlowych223, poczyni również starania, by do 2013 r. wzrosła 
popularność korzystania z mechanizmu mediacji.

2.3. Obywatele jako rezydenci, studenci i osoby czynne zawodowe 

2.3.1. Swobodny przepływ osób jest utrudniony przez niejednolite i niepoprawne 
stosowanie unijnego prawa oraz uciążliwe procedury administracyjne 

W ciągu ostatnich 40 lat przepisy dotyczące zasady swobodnego przepływu osób nieustannie 
się rozwijały – obecnie zasada obejmuje wszystkich obywateli UE. Stanowi ona jedno z 
najważniejszych i najbardziej docenianych praw indywidualnych obywateli UE. 
Przeprowadzone w 2010 r. badania wykazały, że niemal dziewięciu na dziesięciu obywateli 
UE wie, że posiada takie prawo224 i uznaje je za oczywistość, postrzegając je jako 
podstawowe prawo przysługujące obywatelom UE225. Szacuje się, że w 2009 r. około 11,7 
mln obywateli UE mieszkało na terytorium innego państwa członkowskiego, a badania 
pokazują, że znacznie więcej osób korzysta z tego prawa w pewnym momencie swego życia. 
Ponad połowa (54%) obywateli biorących udział w badaniu w 2009 r. nie wykazała 
zainteresowania taką możliwością, bądź też uważała, że istnieje zbyt duża liczba przeszkód w 

                                               
222 Zgodnie z zapisami Europejskiej agendy cyfrowej.
223 Zgodnie z zapisami Europejskiej agendy cyfrowej.
224 Flash Eurobarometr 294 „EU Citizenship” (Obywatelstwo UE), marzec 2010 r.
225 Badanie jakościowe Eurobarometru „European citizenship – Cross-border mobility” (Obywatelstwo 
europejskie a mobilność transgraniczna), sierpień 2010 r.



podjęciu pracy w innym państwie członkowskim226. Blisko jedna piąta (17%) rozważała 
podjęcie pracy za granicą w przyszłości227. 
W 2009 r. kwestie związane z pobytem stanowiły największą część (38%) wszystkich skarg 
dotyczących funkcjonowania jednolitego rynku228. Powyższe dane pokazują, że obywatele 
UE są świadomi należnego im prawa i że napotykają liczne przeszkody.
Obywatele UE próbujący uzyskać potwierdzenie rejestracji nadal mają do czynienia z 
trudnościami i opóźnieniami, które są nie do przyjęcia: często zmuszeni są przedstawiać 
dodatkowe dokumenty (np. rachunki za elektryczność), nieprzewidziane w unijnych 
przepisach. Unijne przepisy nakładają na obywateli UE, którzy nie są aktywni zawodowo, 
wymóg posiadania „wystarczających środków utrzymania” w przypadku, gdy pobyt w innym 
państwie członkowskim przekracza trzy miesiące. Szereg państw członkowskich stosuje 
przepisy UE w sposób nieprawidłowy: przyjmuje określoną kwotę jako kryterium zezwolenia 
na pobyt lub nie uwzględnia indywidualnych okoliczności. 
Obywatele UE mieszkający w innym państwie członkowskim niż kraj ojczysty zbyt często 
doświadczają trudności w dostępie do szeregu świadczeń i korzyści, co stanowi 
dyskryminację ze względu na przynależność państwową. Napotykają problemy również w 
takich sytuacjach, jak przekazanie nazwiska własnym dzieciom zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w państwie członkowskim, z którego pochodzą.
Pochodzący z państw trzecich członkowie rodzin dołączający do obywateli UE lub
towarzyszący im w przeprowadzce do innego państwa członkowskiego napotykają liczne 
przeszkody w wykonywaniu prawa wjazdu oraz uzyskaniu karty pobytu. Są to m.in. 
nadmierne wymagania dotyczące dokumentów, jakie należy przedstawić, uciążliwe procedury 
administracyjne i opóźnienia. Inni członkowie rodzin obywateli UE (np. osoby będące de 
facto partnerami) mogą doświadczać trudności w zakresie uzyskania prawa wjazdu i 
pozwolenia na pobyt. Ponadto problemy pojawiają się, gdy pojęcie „innego członka rodziny” 
nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach krajowych lub też jest interpretowane niezgodnie 
z przepisami UE. 
Podczas wymiany studenckiej Erasmus w Szwecji pochodzący z Luksemburga Christian 
spotkał Hiszpankę Natalię. Christian skończył już studia i chciałby zamieszkać razem z 
Natalią w jej kraju. Zastanawia się, jak zrealizować swoje zamierzenia, ponieważ nie mówi 
po hiszpańsku i wątpi, czy uda mu się szybko znaleźć pracę w małym miasteczku, gdzie 
mieszka Natalia. Nie wie, czy po pierwszych trzech miesiącach pobytu, kiedy będzie musiał się 
oficjalnie zameldować, władze hiszpańskie zaakceptują wyjaśnienie, że otrzymuje miesięcznie 
600 EUR od rodziców i jest w stanie pokryć wszystkie swoje niezbędne wydatki. A może będą 
od niego wymagać stałych lub wyższych dochodów?
Komisja:
(15) ułatwi swobodne przemieszczanie się obywateli UE oraz pochodzących z państw 

trzecich członków ich rodzin, rygorystycznie egzekwując unijne przepisy229 – w tym 
przepisy o zakazie dyskryminacji, wspierając dobre praktyki, szerząc praktyczną 
znajomość przepisów UE oraz szerzej rozpowszechniając informacje na temat prawa 
obywateli do swobodnego przemieszczania się230.

                                               
226 Flash Eurobarometr 263 „Internal Market: Awareness-perceptions-impacts” (Rynek wewnętrzny: 
wiedza–postrzeganie–skutki), luty – marzec 2009 r.
227 Flash Eurobarometr 337 „Geographical and labour market mobility” (Mobilność geograficzna i 
mobilność na rynku pracy), listopad – grudzień 2009 r.
228 Dane pochodzące z bazy danych SOLVIT.
229 Komisja podejmuje działania na rzecz zapewnienia pełnej transpozycji i wdrożenia przepisów 
dotyczących swobody przemieszczania się we wszystkich państwach członkowskich.
230 Komisja udostępniła właśnie zaktualizowaną i uproszczoną wersję przewodnika dla obywateli UE 
poświęconego swobodzie przemieszczania się i pobytu w Europie, w którym przedstawiono w przyjazny dla 



2.3.2. Uciążliwe i niepewne procedury uznawania dyplomów akademickich i kwalifikacji 
zawodowych 

Obywatele UE mają prawo studiować lub szkolić się w innym państwie członkowskim i 
korzystać z możliwości edukacyjnych na takich samych warunkach jak lokalni studenci.
Stypendium Erasmusa na pewnym etapie studiów otrzymuje około 4 % europejskich 
studentów. Od początku istnienia tego programu, tj. od 1987 r., skorzystało z niego ponad 2 
miliony studentów. Co roku za granicą studiuje ponad 555 000 studentów. Jedna trzecia 
studentów objętych badaniem w 2009 r. zadeklarowała zamiar podjęcia studiów w innym 
państwie UE231. Niemniej jednak studenci, którzy chcą podjąć naukę za granicą na podstawie 
dyplomu uzyskanego w kraju pochodzenia lub którzy studiowali za granicą i wracają do kraju 
z zamiarem podjęcia pracy, nadal doświadczają licznych trudności w zakresie uznawania ich 
dyplomów lub okresów nauki za granicą. Nostryfikacja dyplomów bywa czasochłonna i może 
budzić wiele kontrowersji. 36 % studentów wymienia trudności z uznaniem okresów nauki za 
granicą jako bardzo istotną lub istotną przeszkodę w podjęciu studiów w innym kraju232.
Komisja pragnie zapewnić wszystkim młodym ludziom w Europie możliwość odbycia części 
edukacji w innym państwie członkowskim: dlatego właśnie zainicjowała program „Mobilna 
młodzież” i współpracuje z państwami członkowskimi, aby osiągnąć cel, zgodnie z którym do 
2020 r. co najmniej 20% absolwentów studiów miałoby przez pewien czas studiować lub 
szkolić się za granicą. Komisja ułatwia studiowanie za granicą, podejmując działania na rzecz 
porównywalności dyplomów akademickich w ramach europejskich ram kwalifikacji.
Obywatele oczekują, że zdobyte przez nich kwalifikacje zawodowe zostaną uznane 
automatycznie i że odbędzie się to w sposób bezproblemowy. Często jednak spotyka ich 
rozczarowanie: w skali ogólnoeuropejskiej średnio zaledwie 70% wniosków o nostryfikacje 
dyplomu spotyka się z szybkim i pozytywnym rozpatrzeniem.
Pochodzący z Wielkiej Brytanii Jonathan waha się, czy przyjąć dobrą ofertę pracy w Austrii. 
Czy jego żona, pielęgniarka, będzie mogła pracować? Czy jego syn pragnący studiować 
medycynę będzie w stanie zapisać się na uniwersytet?
Na mocy obowiązujących ram prawnych automatyczne uznanie kwalifikacji dotyczy zaledwie 
siedmiu spośród ponad 800 zawodów. Obywatelom nie oferuje się w sposób systematyczny 
możliwości złożenia drogą elektroniczną wniosku o dostęp do zawodu regulowanego, często 
też muszą czekać trzy do czterech miesięcy na decyzję w sprawie złożonego wniosku. 
W innych przypadkach procedury administracyjne, opóźnienia w postępowaniach 
nostryfikacyjnych oraz opór na poziomie krajowym zwiększają koszty i trudności 
podejmowania pracy za granicą i stanowią skuteczną przeszkodę w podjęciu pracy w 
zawodach regulowanych. Unijne przepisy harmonizujące wymagania w zakresie szkoleń dla 
zawodów uznawanych automatycznie (przede wszystkim zawodów medycznych i 
architektów) są przestarzałe.
Komisja przyspieszy wprowadzenie szybszych i mniej uciążliwych procedur uznawania 
kwalifikacji zawodowych, przedstawiając odpowiedni wniosek ustawodawczy w 2012 r. 
Istotne problemy hamujące mobilność na europejskim rynku pracy oraz planowane przez 

                                                                                                                                                  
czytelnika sposób wszystkie prawa oraz możliwości, jakimi dysponują obywatele 
http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/docs/guide_free_movement.pdf. W ostatnim czasie Komisja 
przyjęła również komunikat „Potwierdzenie zasady swobodnego przepływu pracowników: prawa oraz główne 
zmiany” – COM(2010)373, w celu zwiększenia wiedzy na ten temat oraz wzmocnienia praw unijnych 
pracowników migrujących.
231 Flash Eurobarometr 260 „Students and Higher Education Reform” (Studenci a reforma wyższej 
edukacji), marzec 2009 r.
232 Flash Eurobarometr 260 „Students and Higher Education Reform” (Studenci a reforma wyższej 
edukacji), marzec 2009 r.



Komisję środki zaradcze określono szczegółowo w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku. 
2.3.3. Współistnienie różnorodnych systemów zabezpieczenia społecznego stanowi 

wyzwanie dla mobilności pracowników
Odmienne uprawnienia do świadczeń społecznych w poszczególnych krajach są częstym 
źródłem frustracji Europejczyków pracujących za granicą, co pokazuje ostatnie badanie 
Eurobarometru233. Kwestię istniejących różnic komplikuje dodatkowo złożoność współpracy 
pomiędzy krajowymi instytucjami zabezpieczenia społecznego, która może powodować 
opóźnienia i trudności w wymianie informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego 
obywateli. 
Zeta, Greczynka, przeprowadziła się do Niemiec w zamiarze podjęcia pracy, natomiast jej 
mąż i dzieci pozostały w kraju. Z powodu opóźnień wywołanych wymianą informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego pomiędzy greckim i niemieckim organem ustalenie, 
które państwo powinno wypłacać świadczenia na dzieci, zajęło dużo czasu.
Ponadto unijne przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
obejmują jedynie systemy ustawowe. Dla przykładu: w zakresie zabezpieczeń emerytalno-
rentowych nie obejmują one dodatkowych (np. zawodowych) świadczeń emerytalnych i 
rentowych, a odrębne przepisy, które je regulują234, zapewniają jedynie podstawowy poziom 
ochrony. Komisja rozpoczęła niedawno szeroko zakrojone konsultacje dotyczące możliwości 
usunięcia przeszkód napotykanych przez mobilnych pracowników w nabywaniu i 
zachowywaniu praw emerytalnych oraz dostępie do świadczeń po przejściu na emeryturę235. 
Kwestią odnośnych przeszkód oraz planowanych przez Komisję środków zaradczych zajęto 
się szczegółowo w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku. 
Komisja:
(16) wprowadza usprawnienia w zakresie informowania obywateli oraz opracowuje nowy 

system elektronicznej wymiany danych, mający na celu ograniczenie opóźnień i 
trudności związanych z wymianą informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego.

2.4. Obywatele jako uczestnicy życia politycznego
Frekwencja wyborcza stale spada od momentu pierwszych bezpośrednich wyborów 
europejskich w 1979 r. W ostatnich wyborach w czerwcu 2009 r. wyniosła ona 43%, co 
potwierdza obserwowany trend. Niedawne badanie wykazało, że ponad osiemdziesiąt procent 
obywateli UE uważa, że frekwencja byłaby wyższa, gdyby partie polityczne lepiej 
informowały o swoich programach oraz wpływie UE na codzienne życie obywateli236.

                                               
233 Badanie jakościowe Eurobarometru „European citizenship – Cross-border mobility” (Obywatelstwo 
europejskie a mobilność transgraniczna), sierpień 2010 r.
234 Dyrektywa 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych 
świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek 
(Dz.U. L 209 z 25.7.1998, s. 46).
235 Zielona księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie –
COM (2010) 365.
236 Flash Eurobarometr 292 „Electoral rights of citizens of the EU” (Prawa wyborcze obywateli UE), 
marzec 2010 r. Podobne wyniki uzyskano w badaniu jakościowym Eurobarometru „European Union citizenship 
– cross-border mobility” (Obywatelstwo europejskiego – mobilność transgraniczna) z sierpnia 2010 r.
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P6. Frekwencja wyborcza w przyszłych wyborach byłaby wyższa, gdyby…
Podstawa: wszyscy respondenci, % UE27

Organizując wybory do Parlamentu Europejskiego, wszystkie państwa członkowskie 
zobowiązane są przestrzegać wspólnych zasad: wybory muszą być wolne, tajne, bezpośrednie 
i powszechne. Wcześniejsze udostępnienie wyników wyborów w jednym państwie 
członkowskim237, np. na kilka dni przed zamknięciem głosowania w innych państwach 
członkowskich, stanowi naruszenie prawa UE i uniemożliwia obywatelom oddawanie głosów 
niezależnych od już opublikowanych wyników.
Komisja:

(17) zwraca się do państw członkowskich by zagwarantowały, że w przyszłości wyniki 
wyborów do Parlamentu Europejskiego będą publikowane w tym samym czasie we 
wszystkich państwach członkowskich.

Obywatele UE mieszkający w innym państwie członkowskim niż ich własne mają prawo do 
głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego238. Wydaje się, że 
niektóre państwa członkowskie nie informują obywateli UE w odpowiedni sposób o tym 
prawie239. Rejestrując wyborców na liście, niektóre państwa członkowskie wymagają od 
obywateli pochodzących z innych państw członkowskich spełnienia warunków, które 
uniemożliwiają im korzystanie z praw wyborczych na takich samych zasadach, na jakich 
korzystają z nich obywatele danego kraju (posiadanie krajowego dokumentu tożsamości, 
obowiązek ponownej rejestracji przez każdymi wyborami europejskimi itp.)240. Tego typu 
warunki wydają się być sprzeczne z prawem UE. 
Ruta, Litwinka mieszkająca na Malcie, chce zagłosować na maltańskiego kandydata w 
wyborach europejskich. Odmawia się jej jednak prawa do udziału w wyborach, ponieważ nie 
posiada maltańskiego dokumentu tożsamości, wymaganego przez krajowe przepisy. 

                                               
237 Komisja zajmuje się obecnie przypadkiem Niderlandów.
238 Artykuł 22 ust. 2 TFUE oraz dyrektywa 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca 
szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami (Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34).
239 Komisja zajmuje się obecnie sprawami Bułgarii, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i 
Węgier.
240 Komisja zajmuje się obecnie sprawą Malty i Słowenii. W dniu 15 lipca 2010 r. Słowenia zgłosiła 
Komisji nowe przepisy; Komisja przeprowadza obecnie ocenę ich zgodności z przepisami UE.



Szereg państw członkowskich przyznaje prawo do wstąpienia do partii politycznej lub 
założenia takiej partii wyłącznie własnym obywatelom241. Mieszkający tam obywatele UE 
pochodzący z innych państw nie mogą zatem w pełni uczestniczyć w życiu politycznym, ani 
korzystać ze swoich praw wyborczych.
Charlotte, Dunka mieszkająca w Republice Czeskiej, chce wstąpić do czeskiej partii, 
reprezentującej podobne do jej poglądów zapatrywania polityczne. Obecne krajowe prawo jej 
jednak na to nie zezwala; podobnie wygląda sytuacja w Polsce i na Litwie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE obywatele Unii, którzy przeprowadzili się do 
innego państwa członkowskiego i chcieliby kandydować w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, muszą uzyskać w państwie członkowskim pochodzenia zaświadczenie, że nie 
pozbawiono ich praw wyborczych. Ponadto w obecnych przepisach unijnych przewidziano 
mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie zgłaszaniu podwójnych kandydatur i 
uniemożliwienie podwójnego głosowania. Procedury te mogą często skutkować 
niepotrzebnymi formalnościami. Należy zatem je uprościć przy jednoczesnym zachowaniu 
ich skuteczności.
Komisja:
(18) zwraca się do państw członkowskich, by zagwarantowały obywatelom UE możliwość 

pełnego korzystania z praw wyborczych w ich państwie członkowskim zamieszkania, 
zapewniły im możliwość wstępowania do partii politycznych lub ich zakładania w 
państwie członkowskim zamieszkania oraz by odpowiednio informowały obywateli o 
przysługujących im prawach wyborczych; 

(19) zaproponuje uproszczenie procedury, jakiej podlegają obywatele UE kandydujący w 
wyborach w państwie zamieszkania, a także usprawni istniejące mechanizmy 
przeciwdziałania przypadkom podwójnego głosowania w wyborach europejskich, 
uwzględniając harmonogram i rezultaty przyszłej reformy systemu wyborów do 
Parlamentu Europejskiego242. 

Niektórzy obywatele UE, którzy przeprowadzili się do innego państwa członkowskiego i 
mieszkają na jego terytorium, mogą ponadto utracić prawo do udziału w wyborach krajowych 
w państwie pochodzenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w kilku państwach 
członkowskich243, ich obywatele mieszkający przez określony czas w innym państwie 
członkowskim pozbawieni zostają praw wyborczych. Komisja i Parlament Europejski 
otrzymały wiele zgłoszeń od obywateli UE pozbawionych możliwości udziału w 
jakichkolwiek wyborach krajowych, zarówno w państwie członkowskim pochodzenia, jak i 
zamieszkania.
Komisja:
(20) rozpocznie debatę na temat możliwych rozwiązań politycznych gwarantujących, że 

obywatele UE nie będą pozbawiani praw politycznych na skutek korzystania ze swego 
prawa do swobodnego przemieszania się. 

                                               
241 Komisja zajmuje się obecnie sprawami Bułgarii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, 
Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji.
242 Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 
1976 r.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5806882.
243 W Austrii, Danii, Irlandii, na Malcie, Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.



2.5. Brak łatwo dostępnej informacji i wsparcia dla obywateli 
Z powodu braku wiedzy o przysługujących im prawach obywatele nie mogą z nich korzystać. 
Na poziomie UE istnieje wiele sieci informacyjnych i ułatwiających rozwiązywanie 
problemów w tym zakresie: codziennie blisko 700 000 poszukuje informacji na stronach UE. 
Jednakże w badaniu z 2006 r. wykazano, że niemal 70% Europejczyków nie wie o ich 
istnieniu, a ci, którzy wiedzą, mają wątpliwości, dokąd wysłać zapytanie i czego można 
oczekiwać. Niektórzy stracili zarówno czas, jak i zaufanie, ponieważ sieci odsyłały ich jedna 
do drugiej244. Przeprowadzone w 2010 r. badanie wykazało, że zaledwie 42 % Europejczyków 
zna swoje prawa, a 72 % chciałoby wiedzieć więcej na ich temat245. Inne niedawne badanie246

pokazuje natomiast, że obywatele przemieszczający się za granicę często czują się 
sfrustrowani koniecznością konsultowania wielu źródeł w celu uzyskania niezbędnych 
informacji. Pytani o sposoby ułatwienia ich transgranicznych doświadczeń obywatele często 
wskazywali na potrzebę stworzenia punktu kompleksowej obsługi, umożliwiającego im 
bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, w tym praktycznych wskazówek i 
informacji dotyczących poszczególnych krajów. 
Obywatele muszą mieć bezpośredni i łatwy dostęp do informacji na temat UE. Powinni znać 
gwarantowane im przez UE prawa oraz możliwości, jakimi dysponują na terenie Unii. Europa 
musi być dosłownie na wyciągnięcie ręki, a otrzymanie informacje powinno być tak łatwe, 
jak wykonanie telefonu.
Ponadto aby móc korzystać z praw UE, w wielu przypadkach należy przestrzegać 
obowiązujących zasad i procedur krajowych, regionalnych lub lokalnych. Komisja będzie 
zatem ściśle współpracować z władzami krajowymi, aby móc przedstawić informacje na 
temat wszystkich państw UE.
Również kraje kandydujące, bliskie wejścia do Unii, powinny wzmóc wysiłki na rzecz 
większego zaangażowania obywateli w proces akcesyjny oraz informowania ich o prawach 
jakie nabędą jako przyszli obywatele UE.
Komisja:

(21) pracuje nad przekształceniem portalu „Twoja Europa” w kompleksowy punkt 
informacyjny w zakresie praw przysługujących obywatelom i przedsiębiorstwom w 
UE: prosty w użytkowaniu i łatwo dostępny przez Internet 
(http://ec.europa.eu/youreurope) oraz dzięki darmowemu numerowi telefonicznemu 
(do centrum kontaktowego Europe Direct). Będzie on dostarczać przejrzystych 
informacji praktycznych oraz stanie się głównym punktem kontaktowym („głównym 
biurem obsługi”), który będzie przesyłał zapytania do poszczególnych 
wyspecjalizowanych służb pomocowych („biur wsparcia”); 

(22) porządkuje i ujednolica swoje sieci informacyjne w państwach członkowskich, dzięki 
czemu obywatele będą mogli łatwo znaleźć odpowiedni krajowy, regionalny lub 
lokalny punkt kontaktowy. Ponadto przedstawicielstwa Komisji w państwach 
członkowskich i obejmująca 500 punktów informacyjnych sieć Europe Direct do 2012 
r. nasilą działania promocyjne w zakresie praw obywatelskich, min. dzięki lepszej 
współpracy z istniejącymi na poziomie UE służbami oferującymi pomoc i 
ułatwiającymi rozwiązywanie problemów.

                                               
244 Flash Eurobarometr 254 „Internal Market - Opinions and experiences of Citizens in EU-25” (Rynek 
wewnętrzny – opinie i doświadczenia obywateli UE-25), październik 2006 r.
245 Standardowy Eurobarometr 73 „Opinia publiczna w Unii Europejskiej”, maj 2010 r.
246 Badanie jakościowe Eurobarometru „EU Citizenship – cross-border mobility’” (Obywatelstwo 
europejskie a mobilność transgraniczna), sierpień 2010 r.



2.6. Brak wiedzy o znaczeniu obywatelstwa UE 
Obecnie większość europejskich obywateli (79%) twierdzi, że pojęcie „obywatela Unii 
Europejskiej” nie jest im obce247. Jednakże zaledwie 43% wie, co kryje się pod tym pojęciem, 
a 48% wskazuje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat swoich praw, 
przysługujących im jako obywatelom UE. Mniej niż jedna trzecia (32%) Europejczyków 
uważa, że posiada solidną lub bardzo solidną wiedzę w tym zakresie.

Znajomość pojęcia „obywatel Unii Europejskiej”, 2007-2010
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P1. Niniejsze badanie dotyczy obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy znane jest Panu/Pani pojęcie „obywatel 
Unii Europejskiej”? 

Podstawa: wszyscy respondenci, % UE27

11/2007 03/2010

Stopień poinformowania o prawach obywatela Unii Europejskiej, 
2007-2010

49

19

1 3

28

Bardzo dobrze
poinformowany/a

Dobrze
poinformowany/a

Niedoinformowany/a

Nie posiadam żadnej
wiedzy na ten temat

NW/ND

48

19

1 3

29

P2. W jakim stopniu czuje się Pan/Pani poinformowany/a o prawach przysługujących Panu/Pani 
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Podstawa: wszyscy respondenci, % UE27
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Aby obywatelstwo UE rzeczywiście nabrało znaczenia w życiu obywateli, niezbędne jest 
podniesienie poziomu ich wiedzy na temat istniejących praw i obowiązków.
Do działań na rzecz obywatelstwa UE można wykorzystywać różne programy finansowe, 
m.in. „Europa dla obywateli” 2007–2013 (budżet wielkości 215 mln EUR), propagujący 
aktywność obywatelską, oraz „Prawa podstawowe i obywatelstwo” 2007–2013 (budżet 

                                               
247 Flash Eurobarometr 294 „EU Citizenship” (Obywatelstwo UE), marzec 2010 r.



wielkości 93,8 mln EUR), którego głównym celem jest propagowanie praw związanych z 
posiadaniem statusu obywatela UE, takich jak prawo do udziału w wyborach lokalnych i do 
Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim zamieszkania, swoboda 
przemieszczania się i ochrona konsularna. Należy wskazywać obywatelom UE i 
zainteresowanym stronom te i inne możliwości uzyskania wsparcia finansowego, by 
korzystali z ekonomii skali.
Traktat lizboński niesie ze sobą ogromny potencjał – w postaci nowych możliwości, 
obowiązków i celów – który pozwala na większe zaangażowanie obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego w europejski projekt, przede wszystkim dzięki wprowadzeniu inicjatywy 
obywatelskiej. Aby umożliwić skuteczne korzystanie z tego podstawowego narzędzia 
demokracji uczestniczącej, Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu 
ustanowienie odnośnych procedur i określenie warunków korzystania z tego mechanizmu248. 
Działalność obywatelską na poziomie UE można dodatkowo wspierać, wzmacniając 
europejski wymiar działalności fundacji pożytku publicznego. Blisko 110 000 fundacji 
działających obecnie na terenie państw członkowskich UE zajmuje się ogólnymi kwestiami 
leżącymi w centrum uwagi obywateli takimi jak: badania naukowe, ochrona środowiska, 
zdrowie i zatrudnienie. Niemniej jednak fundacje próbujące rozszerzyć swą działalność poza 
granice kraju natrafiają na szereg przeszkód natury administracyjnej oraz w zakresie prawa 
cywilnego i podatkowego (np. w odniesieniu do procedury nadawania statusu fundacji czy 
zwolnień podatkowych udzielanych przez poszczególne państwa członkowskie itp.), które 
hamują rozwój operacji transnarodowych i prowadzą do wzrostu kosztów, ograniczając 
jednocześnie dostępne fundusze na działania pożytku publicznego. Zgodnie z tym, co 
szczegółowo przedstawiono w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku, aby 
rozwiązać powyższe problemy, w 2011 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie 
rozporządzenia dotyczącego statutu fundacji europejskiej.
Niezależne media zajmujące się problematyką unijną są podstawą europejskiej debaty 
publicznej i dobrze poinformowanego społeczeństwa. Jednakże długa jest jeszcze droga do 
prawdziwie europejskich mediów, stymulujących rzeczową debatę na temat polityki UE. 
Alain Lamassoure wskazał w swoim sprawozdaniu, że w wielu państwach członkowskich 
doniesienia dotyczące wydarzeń politycznych w Stanach Zjednoczonych nadal uznaje się za 
ważniejsze niż doniesienia dotyczące problematyki unijnej. Ponadto obecny kryzys 
gospodarczy przyczynił się do zmniejszenia w wielu mediach liczby korespondentów 
zajmujących się tematyką UE oraz skupienia uwagi na wydarzeniach krajowych. Euronews to 
jak dotąd jedyna stacja telewizyjna prezentująca wiadomości z europejskiej perspektywy i 
poświęcająca znaczną część czasu antenowego tematyce unijnej. Powinna ona jednak 
udoskonalić swój program, by dorównać pozostałym międzynarodowym kanałom 
informacyjnym pod kątem wpływu medialnego i reputacji. Euronews nie ma jeszcze studia w 
Brukseli, dzięki któremu stacja mogłaby komentować wydarzenia bezpośrednio z 
europejskiej stolicy. 
Komisja:
(23) doprowadzi do zwiększenia poziomu wiedzy obywateli na temat statusu i praw 

przysługujących im jako obywatelom UE oraz znaczenia tego faktu w życiu 
codziennym: w tym celu zaproponuje, by rok 2013 był Europejskim Rokiem 
Obywateli, w ramach którego będzie organizować ukierunkowane imprezy 
propagujące obywatelstwo UE oraz unijne strategie dotyczące kwestii obywatelstwa; 

                                               
248 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej –COM(2010) 119.



(24) ułatwi obywatelom UE oraz zainteresowanym stronom dostęp do wsparcia 
finansowego przeznaczonego przez Komisję na rozwój obywatelstwa UE, w oparciu o 
synergie pomiędzy istniejącymi unijnymi instrumentami finansowymi oraz ich 
racjonalizację;

(25) przeanalizuje możliwości lepszego informowania o problematyce unijnej, którego 
znakiem firmowym będzie wysokiej jakości niezależne i profesjonalne 
dziennikarstwo; w tym kontekście Komisja rozważy również możliwości bardziej 
długofalowego finansowania Euronews i zachęcać będzie również do utworzenia 
studia Euronews w Brukseli.

3. WNIOSKI

Przyczyną utrzymujących się w wielu obszarach przeszkód w skutecznym korzystaniu przez 
obywateli z przysługujących im praw, opisanych w niniejszym sprawozdaniu, jest nie tylko 
brak odpowiednich przepisów UE. Należy rozszerzyć lub znowelizować niektóre 
obowiązujące przepisy, czy nawet dokonać ich radykalnego przeglądu, w celu dotrzymania 
kroku szybkim zmianom społeczno-gospodarczym i technologicznym. Większość 
wskazanych działań mających za zadanie usunąć istniejące przeszkody kwalifikuje się do 
jednej z trzech głównych kategorii: działania na rzecz skutecznego egzekwowania praw UE, 
działania ułatwiające korzystanie z nich w praktyce oraz działania propagujące wiedzę na ich 
temat. 
Działania należące do pierwszej kategorii mają na celu zagwarantowanie pełnego 
egzekwowania przez państwa członkowskie i na ich terytorium praw przysługujących 
obywatelom. Takie działania mają szczególne znaczenie w obszarach, w których prawo 
unijne przyjmuje głównie formę dyrektyw, które – w przeciwieństwie do rozporządzeń –
wymagają transpozycji do krajowych porządków prawnych państw członkowskich lub 
przyjęcia przez nie przepisów administracyjnych. Działania te obejmują staranny monitoring 
środków krajowych, wsparcie i doradztwo poprzez współpracę administracyjną lub też 
przygotowanie wytycznych, a w razie potrzeby – wszczynanie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 
Działania należące do drugiej kategorii mają na celu ułatwienie codziennego życia 
obywateli poprzez ułatwienie im korzystania z praw indywidualnych i eliminację 
niepotrzebnych komplikacji: znajdowanie rozwiązań w sprawach indywidualnych oraz 
ograniczenie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z krajowymi procedurami i 
praktykami. Można to osiągnąć za pomocą „miękkich” instrumentów prawnych, takich jak 
zalecenia czy kodeksy postępowania, rozpowszechnianie dobrych praktyk, wspieranie 
wzajemnego zaufania i ułatwianie bliższej i skuteczniejszej współpracy organów 
administracji krajowej, dzięki czemu prawa obywateli będą efektywniej gwarantowane w 
całej Europie. Wymaga to również uzupełnienia luk w systemie prawnym UE.
Działania należące do trzeciej kategorii mają na celu podniesienie poziomu wiedzy 
obywateli na temat własnych praw, by mogli oni skuteczniej korzystać z możliwości, 
jakimi dysponują. Jednocześnie wiedzą taką powinni dysponować pracownicy organów 
administracji krajowej, sędziowie i prawnicy praktycy – tylko wówczas bowiem będą mogli 
oni skutecznie pomagać obywatelom. Środki w tym zakresie obejmują utworzenie punktu 
kompleksowej obsługi informacyjnej i doradczej oraz przeprowadzenie kampanii 
informacyjnych.
Aby prawa obywateli stały się namacalną rzeczywistością, UE musi wykazać się 
skutecznością działania na wszystkich wymienionych poziomach. W niniejszym 



sprawozdaniu wskazano 25 krótko- i średnioterminowych inicjatyw mających za zadanie 
usunięcie trudności stojących na przeszkodzie pełnemu korzystaniu z praw obywatelskich. 
Komisja uważa, że stanowi to początek dłuższego procesu identyfikacji przeszkód 
napotykanych przez obywateli i opracowywania możliwych rozwiązań. Publikacja 
sprawozdania da początek debacie z pozostałymi instytucjami UE – w szczególności z 
Parlamentem Europejskim, Radą, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i 
Komitetem Regionów – oraz społeczeństwem obywatelskim. Parlamenty narodowe powinny 
być aktywnie zaangażowane w debatę na ten temat, nie tylko weryfikując wdrażanie zasady 
pomocniczości, lecz również przedstawiając Komisji uwagi w ramach inicjatywy dialogu 
politycznego249.
Elementem kluczowym w osiągnięciu sukcesu jest zaangażowanie w działania samych 
obywateli, którzy nie tylko pasywnie korzystają ze swoich praw lecz również aktywnie 
uczestniczą w europejskim projekcie. Istnieje szereg narzędzi demokracji uczestniczącej 
pozwalających zaangażować obywateli w kształtowanie polityki. Narzędzia te pozwolą na 
bardziej dogłębne i lepsze zrozumienie problemów obywateli. 
Niniejsze sprawozdanie ma na celu uwzględnienie pomysłów, problemów czy oczekiwań 
obywateli i integracje ich w ramach trwającego procesu. Ma ono za zadanie zainicjować 
debatę oraz przyczynić się do wymiany podglądów na temat sposobów pełnego 
wykorzystania potencjału obywatelstwa UE pod względem poszerzenia możliwości 
życiowych Europejczyków poprzez dostarczenie konkretnych korzyści przynoszących 
namacalne rezultaty. Przyjęcie tej oddolnej perspektywy, której orędownikiem jest Alain 
Lamassoure, umożliwia stworzenie rzeczywistego „pakietu obywatelskiego” oraz 
zapoczątkowanie otwartego i konstruktywnego dialogu, dlatego będzie podstawowym 
elementem procesu tworzenia Europy służącej obywatelom i stojącej na straży ich praw. 
Proces ten powinien umożliwić Komisji przedstawienie w roku 2013, który ma zostać 
zadedykowany obywatelom, oceny rezultatów i wstępnych skutków działań przedstawionych 
w niniejszym sprawozdaniu. Komisja będzie wówczas gotowa, by przedstawić ambitny i 
kompleksowy plan działań na rzecz całkowitego usunięcia utrzymujących się przeszkód 
uniemożliwiających obywatelom pełne korzystanie z przysługujących im praw. 

                                               
249 W 2006 r. Komisja zainicjowała nowy, nieformalny dialog z parlamentami narodowymi, zwany 
„dialogiem politycznym” lub też „inicjatywa Barroso”. Jego istotę stanowi to, że wnioski i dokumenty 
konsultacyjne Komisji przedstawiane są bezpośrednio parlamentom narodowym, które zachęcane są do 
przedstawienia opinii. Ma to udoskonalić proces definiowania strategii politycznych i silniej zaangażować 
parlamenty narodowe w sprawy UE. 



SPRAWOZDANIE NA TEMAT OBYWATELSTWA UE ZA 2010 R.
25 DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OBYWATELI UE

Komisja: 
(1) ułatwi międzynarodowym parom (małżeństwom lub zarejestrowanym 

związkom) określenie, który sąd jest właściwy oraz które prawo ma 
zastosowanie do ich praw majątkowych (np. wspólnie posiadanego domu), 
przedkładając w 2011 r. wniosek w sprawie odpowiedniego instrumentu 
legislacyjnego;

(2) ułatwi swobodny przepływ dokumentów stanu cywilnego (np. aktów 
urodzin): w 2013 r. przedstawi wniosek w sprawie odpowiednich 
instrumentów legislacyjnych;

(3) umożliwi obywatelom i prawnikom praktykom łatwy dostęp do 
wielojęzycznej informacji na temat wymiaru sprawiedliwości za 
pośrednictwem europejskiego portalu „e-sprawiedliwość”;

(4) wzmocni w większym stopniu ochronę osób podejrzanych i oskarżonych w 
postępowaniu karnym, w tym zapewnieni zatrzymanym dostęp do adwokata i 
możliwość komunikacji ze światem zewnętrznym zatrzymanego: w tym celu 
Komisja przedłoży w 2011 r. wnioski w sprawie dwóch instrumentów 
legislacyjnych;

(5) usprawni ochronę ofiar przestępstw, przedstawiając w 2011 r. pakiet środków 
obejmujących instrument legislacyjny;

(6) uprości formalności i warunki rejestracji samochodów zarejestrowanych 
uprzednio w innym państwie członkowskim: w 2011 r. przedstawi wniosek w 
sprawie odpowiedniego instrumentu legislacyjnego. Podejmie również 
działania w odniesieniu do przypadków dyskryminacji podatkowej w tym 
zakresie i opracuje rozwiązania dotyczące podwójnego opodatkowania 
rejestracyjnego pojazdów, stanowiącego przeszkodę w swobodnym 
przepływie osób i towarów;

(7) przedstawiła wniosek w sprawie ułatwienia dostępu do transgranicznej opieki 
zdrowotnej i realizuje właśnie działania pilotażowe w celu umożliwienia 
Europejczykom bezpiecznego dostępu do własnych danych medycznych oraz 
powszechnego dostępu do usług telemedycznych do 2020 r. Do 2012 r. 
Komisja przedstawi również zalecenia dotyczące minimalnego wspólnego 
zestawu danych pacjenta, dostępnych lub wymienianych w formie 
elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich, w celu zapewnienia 
interoperacyjności systemów;

(8) zwiększy skuteczność prawa obywateli UE do opieki konsularnej w 
państwach trzecich, również w sytuacjach kryzysowych, zapewnianej przez 
placówki dyplomatyczne i konsularne wszystkich państw członkowskich, 
poprzez poprawę dostępu do informacji za pomocą specjalnej strony 
internetowej oraz ukierunkowanych działań komunikacyjnych; w 2011 r. 
Komisja przedstawi również wniosek w sprawie środków ustawodawczych;



(9) dokona nowelizacji obecnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów 
kupujących imprezy turystyczne, zwłaszcza przez Internet, oraz ułatwi zakup 
imprez turystycznych w innych państwach członkowskich: w 2011 r. 
przedstawi odnośny wniosek ustawodawczy;

(10) dołoży starań, aby uzupełnić ramy prawne pozwalające zagwarantować 
jednolite prawa pasażerom wszystkich środków transportu na terenie całej UE 
oraz by zapewnić odpowiednie egzekwowanie tych praw, w tym praw 
pasażerów samolotów (np. w przypadku długiego opóźnienia lub odwołania 
lotu). Komisja dołoży również starań, by węzły komunikacyjne (np. lotniska, 
stacje kolejowe, porty) stopniowo przekształciły się w miejsca oferujące 
obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat przysługujących im praw, 
zwłaszcza w przypadku podróży w obrębie UE; 

(11) zaproponuje dodatkowe sposoby zapewnienia pasażerom z ograniczeniami 
ruchowymi łatwiejszego dostępu do środków transportu i niezbędnej 
infrastruktury, będzie przyznawać – począwszy od 2010 r. – coroczne 
nagrody dla najłatwiej dostępnych europejskich miast, będzie promować 
łatwiejszy dostęp do usług takich jak ubezpieczenia podróżne, a także 
opracuje jednolite unijne normy w zakresie dostępności budynków i będzie 
propagować ich stosowanie: Komisja przedstawi w 2010 r. projekt strategii 
UE na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010–2020;

(12) przedstawi propozycje rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaufania 
konsumentów do produktów turystycznych, organizując kampanie 
informacyjne dla europejskich turystów oraz monitorując poziom satysfakcji 
konsumentów z poszczególnych usług turystycznych (np. transportu, 
zakwaterowania, podróży itp.);

(13) opublikuje do 2012 r. kodeks praw internetowych w UE, podsumowujący w 
jasny i zrozumiały sposób prawa użytkowników usług cyfrowych;

(14) stworzy warunki ułatwiające korzystanie z szybkich i niedrogich 
pozasądowych sposobów rozwiązywania problemów konsumenckich w UE: 
w 2011 r. przedstawi wniosek w sprawie instrumentu legislacyjnego 
dotyczącego alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), do 2012 r. 
zbada również propozycje w zakresie ogólnounijnego systemu 
rozwiązywania sporów dotyczących elektronicznych transakcji handlowych, 
poczyni również starania, by do 2013 r. wzrosła popularność korzystania z 
mechanizmu mediacji;

(15) ułatwi swobodne przemieszczanie się obywateli UE oraz pochodzących z 
państw trzecich członków ich rodzin, rygorystycznie egzekwując unijne 
przepisy – w tym przepisy o zakazie dyskryminacji, wspierając dobre 
praktyki, szerząc praktyczną znajomość przepisów UE oraz szerzej 
rozpowszechniając informacje na temat prawa obywateli do swobodnego 
przemieszczania się;

(16) wprowadza usprawnienia w zakresie informowania obywateli oraz 
opracowuje nowy system elektronicznej wymiany danych, mający na celu 



ograniczenie opóźnień i trudności związanych z wymianą informacji 
dotyczących zabezpieczenia socjalnego;

(17) zwraca się do państw członkowskich by zagwarantowały, że w przyszłości 
wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego będą publikowane w tym 
samym czasie we wszystkich państwach członkowskich;

(18) zwraca się do państw członkowskich, by zagwarantowały obywatelom UE 
możliwość pełnego korzystania z praw wyborczych w państwie 
członkowskim zamieszkania, zapewniły im możliwość wstępowania do partii 
politycznych lub ich zakładania w państwie członkowskim zamieszkania oraz 
by odpowiednio informowały obywateli o przysługujących im prawach 
wyborczych; 

(19) zaproponuje uproszczenie procedury, jakiej podlegają obywatele UE 
kandydujący w wyborach w państwie zamieszkania, a także usprawni 
istniejące mechanizmy przeciwdziałania przypadkom podwójnego 
głosowania w wyborach europejskich, uwzględniając harmonogram i 
rezultaty przyszłej reformy systemu wyborów do Parlamentu Europejskiego; 

(20) rozpocznie debatę na temat możliwych rozwiązań politycznych 
gwarantujących, że obywatele UE nie będą pozbawiani praw politycznych na 
skutek korzystania ze swego prawa do swobodnego przemieszania się;

(21) pracuje nad przekształceniem portalu „Twoja Europa” w kompleksowy punkt 
informacyjny w zakresie praw przysługujących obywatelom i 
przedsiębiorcom w UE: prosty w użytkowaniu i łatwo dostępny przez Internet 
(http://ec.europa.eu/youreurope) oraz dzięki darmowemu numerowi 
telefonicznemu (do centrum kontaktowego Europe Direct). Będzie on 
dostarczać przejrzystych informacji praktycznych oraz stanie się głównym 
punktem kontaktowym („głównym biurem obsługi”), który będzie przesyłał 
zapytania do poszczególnych wyspecjalizowanych służb pomocowych („biur 
wsparcia”); 

(22) porządkuje i ujednolica swoje sieci informacyjne w państwach 
członkowskich, dzięki czemu obywatele będą mogli łatwo znaleźć 
odpowiedni krajowy, regionalny lub lokalny punkt kontaktowy. Ponadto 
przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich i obejmująca 500 
punktów informacyjnych sieć Europe Direct do 2012 r. nasilą działania 
promocyjne w zakresie praw obywatelskich, min. dzięki lepszej współpracy z 
istniejącymi na poziomie UE służbami oferującymi pomoc i ułatwiającymi 
rozwiązywanie problemów;

(23) doprowadzi do zwiększenia poziomu wiedzy na temat statusu obywatela UE 
oraz znaczenia tego faktu w życiu codziennym: w tym celu zaproponuje, by 
rok 2013 był Europejskim Rokiem Obywateli, w ramach którego będzie 
organizować ukierunkowane imprezy propagujące obywatelstwo UE oraz 
unijne strategie dotyczące kwestii obywatelstwa; 

(24) ułatwi obywatelom UE oraz zainteresowanym stronom dostęp do wsparcia 
finansowego przeznaczonego przez Komisję na rozwój obywatelstwa UE, w 



oparciu o synergie pomiędzy istniejącymi instrumentami finansowymi oraz 
ich racjonalizację;

(25) przeanalizuje możliwości lepszego informowania o problematyce unijnej, 
którego znakiem firmowym będzie wysokiej jakości niezależne i 
profesjonalne dziennikarstwo; w tym kontekście Komisja rozważy również 
możliwości bardziej długofalowego finansowania Euronews i zachęcać 
będzie również do utworzenia studia Euronews w Brukseli.





Key Debate on Governance of the 
Single Market: Leadership, 
Partnership and Enforcement



010



PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Dokument z posiedzenia

A7-0083/2011

23.3.2011

SPRAWOZDANIE
w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku
(2010/2289(INI))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete



PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ............................................34

UZASADNIENIE ................................................................................................................43

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych ...............................................................48

OPINIA Komisji Prawnej .....................................................................................................52

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI......................................................56



PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku
(2010/2289(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. 
W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji 
na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany” 
(COM(2010)0608),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Jednolity rynek Europy XXI wieku” 
(COM(2007)0724) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
zatytułowany „The single market: review of achievements’ (SEC(2007)1521),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu 
jednolitego rynku1 oraz dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „The Single 
Market review: one year on” (SEC(2008)3064),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej” 
(COM(2010)0543),

– uwzględniając 27. sprawozdanie roczne Komisji z kontroli stosowania prawa UE oraz 
towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Situation in the 
different sectors” (SEC(2010)1143),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (C(2009)4728),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku,

– uwzględniając sprawozdanie prof. Maria Montiego dla Komisji dotyczące ożywienia 
jednolitego rynku,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia 
jednolitego rynku konsumentom i obywatelom2,

– uwzględniając tabelę wyników rynku wewnętrznego nr 21 (2010 r.) oraz swoje 
rezolucje z dni 9 marca 2010 r.3 i 23 września 2008 r.4 w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Skuteczna Europa – stosowanie prawa 
wspólnotowego” (COM(2007)0502),

– uwzględniając art. 258–260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
– uwzględniając art. 7, 10 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

                                               
1 Dz.U. C 187E z 27.7.2008, s.80. 
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
3 Dz.U. C 349E z 22.12.2010, s.25.
4 Dz.U. C 8E z 14.1.2010, s. 7.



– uwzględniając art. 48 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Prawnej (A7-
0083/2011),

A. mając na uwadze, że ożywienie jednolitego rynku wymaga aktywnego wsparcia ze strony 
wszystkich obywateli, instytucji europejskich, państw członkowskich i zainteresowanych 
stron,

B. mając na uwadze, że w celu uzyskania aktywnego wsparcia ze strony wszystkich 
zainteresowanych stron ważne jest zapewnienie skutecznej reprezentacji społeczeństwa 
obywatelskiego i MŚP podczas konsultacji i dialogu z Komisją oraz grupami ekspertów,

C. mając na uwadze, że szczególne znaczenie dla udanego ożywienia jednolitego rynku mają 
właściwe rozpowszechnianie i kształtowanie różnych konsultacji i sprawozdań instytucji 
UE oraz zarządzanie nimi (UE 2010, sprawozdanie na temat obywatelstwa za 2010 r., 
zintegrowana polityka przemysłowa, Europejska agenda cyfrowa, sprawozdanie prof. 
Maria Montiego, rezolucja Parlamentu w sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom, sprawozdania Felipe Gonzalesa i IMCO itp.),

D. mając na uwadze, że nadal utrzymuje się znaczny rozdźwięk między przepisami 
regulującymi jednolity rynek a korzyściami, jakie obywatele i przedsiębiorcy mogą z nich 
czerpać w praktyce,

E. mając na uwadze, że średni deficyt transpozycji UE wynosi 1,7% przy uwzględnieniu 
przypadków, w których czas transpozycji dyrektywy przekracza wyznaczony termin oraz 
w których Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego z powodu niezgodności,

I. Wstęp

1. z zainteresowaniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym 
rynku”, zwłaszcza jego trzeci rozdział, i proponowane w nim globalne podejście 
zmierzające do przywrócenia równowagi na jednolitym rynku pomiędzy 
przedsiębiorstwami i obywatelami oraz zwiększenia demokratyczności i przejrzystości 
procesu podejmowania decyzji; podkreśla, że takie podejście zmierza do 
zagwarantowania jak największej równowagi pomiędzy propozycjami zawartymi w trzech 
częściach komunikatu;

2. uważa, że trzy rozdziały tego komunikatu są tak samo ważne i powiązane ze sobą oraz że 
należy je rozpatrywać łącznie, bez osobnego uwzględniania różnych, zawartych w nich 
zagadnień;

3. wzywa Komisję i Radę, by nasiliły całościowe podejście do ożywienia jednolitego rynku, 
włączając do wszystkich dziedzin polityki priorytety jednolitego rynku, które są 
niezbędne do stworzenia jednolitego rynku na korzyść europejskich obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorców;

4. jest zdania, że poprawa europejskiego ładu gospodarczego, wdrożenie strategii „UE 2020” 
oraz ożywienie jednolitego rynku są równie ważne dla ożywienia gospodarki europejskiej 



i że powinno się je rozpatrywać wspólnie;

5. uważa, że należy ukończyć tworzenie pozbawionego barier i konkurencyjnego jednolitego 
rynku, aby zaoferować konkretne korzyści pracownikom, studentom, emerytom, 
rencistom i ogólnie obywatelom oraz przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, w ich 
codziennym życiu;

6. zwraca się do Komisji o opublikowanie harmonogramu wdrożenia Aktu o jednolitym 
rynku oraz o regularne upublicznianie wiadomości o konkretnych postępach w celu 
uwrażliwienia obywateli europejskich na jego wejście w życie i informowania 
o płynących zeń korzyściach;

II. Ocena ogólna

Wzmocnienie politycznego przywództwa i partnerstwa

7. jest przekonany, że jednym z głównych wyzwań związanych z ożywieniem jednolitego 
rynku jest zagwarantowanie politycznego przywództwa, zaangażowania i koordynacji; 
jest zdania, że wszechstronne wskazówki pochodzące od najwyższego szczebla 
politycznego mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia jednolitego rynku;

8. proponuje, by przewodniczący Komisji otrzymał uprawnienie do koordynacji 
i nadzorowania procesu ożywienia jednolitego rynku w ścisłej współpracy 
z przewodniczącym Rady Europejskiej i właściwymi organami państw członkowskich; 
wzywa przewodniczących Komisji i Rady Europejskiej do ścisłego koordynowania 
podejmowanych działań, których celem jest ożywienie wzrostu gospodarczego, 
zwiększenie konkurencyjności, ożywienie społecznej gospodarki rynkowej i wzmocnienie 
zrównoważonego charakteru Unii;

9. podkreśla większą rolę PE i parlamentów państw członkowskich na mocy traktatu 
lizbońskiego; apeluje o wzmocnienie roli Parlamentu w procesie przyjmowania 
prawodawstwa w dziedzinie jednolitego rynku; zachęca parlamenty państw 
członkowskich do uczestnictwa w opracowywaniu przepisów dotyczących jednolitego 
rynku w trakcie całego cyklu legislacyjnego oraz do realizacji wspólnych działań 
z Parlamentem Europejskim, co doprowadzi do lepszej synergii pomiędzy tymi dwoma 
szczeblami parlamentarnymi;

10. z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji, zgodnie z którym podstawą ożywionego 
jednolitego rynku jest dialog i partnerstwo, i domaga się zwiększonych wysiłków 
wszystkich zainteresowanych stron w celu zagwarantowania realizacji tego podejścia, 
dzięki czemu jednolity rynek będzie mógł całkowicie spełniać swoją rolę, promując 
wzrost i gospodarkę rynkową o wysokiej konkurencyjności;

11. wzywa Komisję do organizowania co roku wspólnie z prezydencją forum jednolitego 
rynku skupiającego zainteresowane strony z instytucji unijnych, państw członkowskich 
oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i organizacji przedsiębiorców w celu 
oceny postępów w ożywianiu jednolitego rynku, wymiany najlepszych praktyk oraz 
zajęcia się najważniejszymi problemami obywateli europejskich; zwraca się do Komisji 
o kontynuowanie działań w celu wskazania 20 najpoważniejszych napotykanych przez 
obywateli źródeł niezadowolenia i frustracji, wywołanych wprowadzeniem jednolitego 



rynku; proponuje, by Komisja przedstawiała na forum jednolitego rynku powyższe 
problemy oraz sposoby ich rozwiązania; 

12. wzywa rządy państw członkowskich do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za 
ożywienie jednolitego rynku; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy państw 
członkowskich dotyczące optymalizacji sposobu postępowania z dyrektywami w sprawie 
jednolitego rynku w odniesieniu do poprawy koordynacji, tworzenia systemów zachęt 
oraz nadania transpozycji większego znaczenia politycznego; uważa, że podczas 
omawiania najważniejszych celów nowego prawodawstwa kluczowe znaczenie ma 
większe skoncentrowanie się na terminowej i prawidłowej transpozycji, właściwym 
stosowaniu i lepszym egzekwowaniu przepisów dotyczących jednolitego rynku oraz 
stworzenie w tym celu odpowiednich zachęt;

13. zauważa, że przepisy dotyczące jednolitego rynku są często wdrażane przez władze 
lokalne i regionalne; podkreśla potrzebę większego zaangażowania władz regionalnych 
i lokalnych w tworzenie jednolitego rynku na wszystkich etapach procesu podejmowania 
decyzji zgodnie z zasadą pomocniczości i partnerstwa; aby podkreślić znaczenie takiego 
zdecentralizowanego podejścia, proponuje powołanie w każdym państwie członkowskim 
paktu terytorialnego władz lokalnych i regionalnych na rzecz strategii Europa 2020, aby 
zwiększyć zaangażowanie we wdrażanie strategii Europa 2020; 

14. uważa, że „dobre administrowanie” jednolitym rynkiem musi respektować rolę dwóch 
instytucji doradczych istniejących na szczeblu europejskim – Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – a także partnerów społecznych;

15. podkreśla, że dialog z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim ma 
podstawowe znaczenie dla przywrócenia zaufania do jednolitego rynku; oczekuje na nowe 
i odważne pomysły Komisji dotyczące sposobów faktycznego udoskonalenia tego 
dialogu; domaga się zaangażowania partnerów społecznych i przeprowadzania z nimi 
konsultacji w sprawie wszelkich odnośnych przepisów prawnych dotyczących jednolitego 
rynku, które mają wpływ na rynek pracy;

16. z zadowoleniem przyjmuje wyrażany przez Komisję zamiar pogłębienia otwartego, 
przejrzystego i regularnego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim;

17. wzywa Komisję do opublikowania zielonej księgi w sprawie wytycznych dotyczących 
konsultacji instytucji UE ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem 
obywatelskim, przy czym konsultacje te powinny być szerokie, interaktywne oraz 
powinny przynosić wartość dodaną proponowanym strategiom;

18. wzywa Komisję do możliwie jak najpełniejszego dostosowania dialogu i komunikacji do 
potrzeb zwykłych obywateli, na przykład przez udostępnienie wszystkich prowadzonych 
konsultacji społecznych we wszystkich językach urzędowych UE lub przez posługiwanie 
się językiem, który jest zrozumiały dla zwykłego obywatela;

19. wzywa Komisję do rozpoczęcia kampanii informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej istoty 
jednolitego rynku i celów określonych po to, by zwiększyć jego dynamikę 
z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów spójności społecznej i regionalnej; podkreśla, 
że ta kampania informacyjna powinna sprzyjać zwiększeniu uczestnictwa – oraz 
możliwości uczestnictwa – każdego obywatela, pracownika i konsumenta w procesie 



kształtowania konkurencyjnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rynku;

20. uważa, że stosowanie nowych narzędzi współpracy i podejść Web 2.0 umożliwia bardziej 
otwarte i odpowiedzialne, elastyczniejsze i skuteczniejsze zarządzanie jednolitym 
rynkiem;

Regulacja jednolitego rynku

21. jest zdania, że inicjatywy podejmowane przez pojedyncze państwa członkowskie nie 
mogą być skuteczne bez skoordynowanych działań na szczeblu UE oraz że zasadnicze 
znaczenie ma zatem przemawianie przez Unię Europejską jednym silnym głosem 
i wdrażanie wspólnych działań; uważa, że solidarność, na której opiera się europejski 
model gospodarki społecznej, oraz koordynacja reakcji krajowych miały kluczowe 
znaczenie dla uniknięcia stosowania przez pojedyncze państwa członkowskie 
krótkoterminowych środków protekcjonistycznych; wyraża obawę, że powrót 
protekcjonizmu gospodarczego na szczeblu krajowym doprowadziłby 
najprawdopodobniej do fragmentacji rynku wewnętrznego i zmniejszenia 
konkurencyjności, w związku z czym należy go unikać; jest zaniepokojony faktem, że 
obecny kryzys gospodarczy i finansowy może być wykorzystany do uzasadnienia 
przywrócenia środków protekcjonistycznych w różnych państwach członkowskich, 
podczas gdy spadek koniunktury wymaga zastosowania wspólnych mechanizmów 
ochronnych;

22. jest zdania, że postęp na rynku wewnętrznym nie powinien opierać się na stosowaniu 
najniższego wspólnego mianownika; zachęca zatem Komisję do objęcia przewodnictwa 
i wystąpienia z odważnymi propozycjami; zachęca państwa członkowskie do stosowania 
metody ściślejszej współpracy w obszarach, w których nie da się osiągnąć porozumienia 
27 państw; zauważa, że inne kraje będą bez problemu mogły włączyć się do tych 
czołowych inicjatyw na późniejszym etapie;

23. uważa, że złożona struktura zarządzania jednolitym rynkiem działa na niekorzyść ogólnej 
skuteczności i zasadności jednolitego rynku;

24. uważa, że więcej uwagi należy poświęcić jakości i przejrzystości prawodawstwa UE, aby 
ułatwić proces wdrażania przepisów dotyczących jednolitego rynku w państwach 
członkowskich;

25. jest zdania, że stosowanie w odpowiednich przypadkach rozporządzeń zamiast dyrektyw 
przyczyniłoby się do bardziej przejrzystego środowiska regulacyjnego i ograniczyłoby 
koszty związane z transpozycją; wzywa Komisję do opracowania bardziej 
ukierunkowanego podejścia do wyboru instrumentów legislacyjnych, w zależności od 
charakterystyki prawnej i merytorycznej postanowień, które mają zostać wdrożone, przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości i proporcjonalności;

26. zachęca Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków w celu wdrożenia strategii 
inteligentnych regulacji w celu dalszej poprawy jakości regulacji, przy pełnym 
poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności;

27. wzywa Komisję do dalszego prowadzenia niezależnych ocen ex-ante i ex-post 
prawodawstwa z udziałem zainteresowanych stron w celu poprawy skuteczności 
prawodawstwa;



28. sugeruje, aby Komisja usystematyzowała i udoskonaliła test MŚP, biorąc pod uwagę 
różnorodność ich sytuacji, w celu oceny wpływu wniosków ustawodawczych na MŚP;

29. jest zdania, że tabele korelacji przyczyniają się do lepszej transpozycji i znacznie 
ułatwiają egzekwowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i udostępnienia obywatelom tabel korelacji w odniesieniu 
do całego prawodawstwa w dziedzinie jednolitego rynku; zauważa, iż może się zdarzyć, 
że Parlament w przyszłości nie włączy do porządku obrad sprawozdań w sprawie 
kompromisowych tekstów przyjętych z Radą, jeśli nie zostaną przewidziane 
postanowienia dotyczące tabel korelacji;

Koordynacja administracyjna, mechanizmy rozwiązywania problemów i informowanie

30. popiera propozycje zawarte w Akcie o jednolitym rynku, które mają na celu dalsze 
rozwijanie współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi, w tym 
rozszerzenie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym na inne odnośne 
dziedziny ustawodawstwa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i użyteczności systemu; 
wzywa Komisję do wsparcia państw członkowskich dzięki zapewnieniu szkoleń 
i wytycznych; 

31. uważa, że samorządy i władze regionalne mogłyby zostać włączone do opracowywania 
i rozwijania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym po przeprowadzeniu 
szczegółowej oceny korzyści i problemów, jakie może spowodować rozwijanie systemu;

32. podkreśla znaczenie lepszej komunikacji i rozszerzenia systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym, ponieważ bardzo ważne jest udzielanie, zwłaszcza MŚP, jasnych 
informacji na temat tego rynku;

33. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji polegający na współpracy z państwami 
członkowskimi w celu konsolidacji i wzmocnienia nieformalnych narzędzi rozwiązywania 
problemów, takich jak SOLVIT, projekt EU Pilot oraz Europejskie Centra Konsumenckie; 
wzywa Komisję do sporządzenia planu dotyczącego rozwoju i wzajemnego połączenia 
różnych narzędzi rozwiązywania problemów w celu zagwarantowania skuteczności oraz 
łatwości korzystania z nich przez użytkowników, a także w celu uniknięcia zbędnego 
kolidowania tych instrumentów ze sobą; wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia 
na te narzędzia rozwiązywania problemów odpowiednich zasobów;

34. wzywa Komisję do dalszego rozwoju i promowania strony internetowej Twoja Europa, 
tak aby pełniła funkcję jednego punktu kontaktowego udostępniającego obywatelom 
i przedsiębiorstwom wszelkie informacje i pomoc niezbędną w celu skorzystania z praw 
przysługującym im w ramach jednolitego rynku;

35. wzywa państwa członkowskie do rozwijania pojedynczych punktów kontaktowych na 
mocy dyrektywy usługowej w przyjazne użytkownikom i łatwo dostępne centra 
administracji elektronicznej, w których przedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie niezbędne
informacje w odnośnych językach UE, dopełnić wszelkich formalności i poczynić 
niezbędne kroki za pomocą środków elektronicznych w celu świadczenia usług w danym 
państwie członkowskim; 

36. uznaje istotną rolę EURES-u w ułatwianiu swobodnego przepływu pracowników w Unii 



oraz w zapewnianiu ścisłej współpracy pomiędzy krajowymi służbami zatrudnienia; 
wzywa państwa członkowskie do rozpowszechniania wśród opinii publicznej wiedzy na 
temat tej użytecznej sieci służb, aby umożliwić większej liczbie obywateli UE pełne 
korzystanie z możliwości zatrudnienia w całej UE;

37. wzywa parlamenty państw członkowskich, władze regionalne i lokalne oraz partnerów 
społecznych do wzięcia aktywnego udziału w nagłaśnianiu korzyści płynących 
z jednolitego rynku;

Transpozycja i egzekwowanie przepisów

38. wzywa Komisję do wykorzystania wszystkich uprawnień, jakimi dysponuje na mocy 
traktatów, w celu poprawy transpozycji, stosowania i egzekwowania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku z korzyścią dla europejskich obywateli, konsumentów 
i przedsiębiorstw; wzywa państwa członkowskie do nasilenia działań w celu pełnego 
i właściwego wdrożenia przepisów dotyczących jednolitego rynku;

39. jest zdania, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego jest kluczowym narzędziem gwarantującym funkcjonowanie jednolitego 
rynku, lecz podkreśla, że należy uwzględnić dodatkowe instrumenty, które są mniej 
czasochłonne i uciążliwe;

40. apeluje do Komisji, aby pozostawała obojętna na wszelkie ingerencje polityczne 
i niezwłocznie wszczynała postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
w przypadkach, gdy przedprocesowe mechanizmy rozwiązywania problemów nie 
spełniają swojej roli;

41. zauważa, że niedawne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości otwiera przed Komisją 
nowe możliwości postępowania w przypadkach „ogólnych i systemowych” naruszeń 
przepisów dotyczących jednolitego rynku przez państwa członkowskie;

42. apeluje do Komisji o pełne wykorzystanie zmian wprowadzonych art. 260 TFUE, które 
mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury nakładania kar finansowych 
w kontekście postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom;

43. uważa, że Komisja powinna odgrywać aktywniejszą rolę w egzekwowaniu przepisów 
dotyczących jednolitego rynku dzięki prowadzeniu bardziej systematycznego 
i niezależnego monitorowania w celu przyspieszenia i usprawnienia postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

44. wyraża ubolewanie, że w przypadku zbyt wielu postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom do momentu zamknięcia postępowania lub wniesienia sprawy do 
Trybunału Sprawiedliwości upływa wiele czasu; zwraca się do Komisji o wprowadzenie 
dwunastomiesięcznego poziomu odniesienia dla maksymalnego średniego czasu 
rozpatrywania uchybień, od otwarcia sprawy do wysłania wniosku do Trybunału 
Sprawiedliwości; wyraża głębokie ubolewanie, że procedury takie nie mają bezpośrednich 
skutków dla obywateli i rezydentów UE, którzy padli ofiarą braku egzekwowania 
przepisów unijnego prawa; 

45. zwraca się do Komisji o udzielanie bardziej przejrzystych informacji na temat trwających 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;



46. wzywa Komisję do zaproponowania poziomu odniesienia dotyczącego wykonywania 
przez państwa członkowskie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości;

47. wspiera inicjatywy Komisji polegające na dalszym zwiększeniu korzystania 
z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) w celu zagwarantowania 
konsumentom i przedsiębiorstwom szybkiego i skutecznego dostępu do prostego 
i niekosztownego pozasądowego rozstrzygania sporów w przypadku krajowych 
i transgranicznych sporów dotyczących zakupów internetowych, jak i nieinternetowych; 
z zadowoleniem przyjmuje zapoczątkowane przez Komisję konsultacje; podkreśla 
konieczność lepszego informowania obywateli o istnieniu alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów;

48. wzywa Komisję do skupienia się również na zapobieganiu sporom, na przykład przez 
wprowadzenie bardziej surowych środków, które pozwalają uniknąć nieuczciwych 
praktyk handlowych;

49. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący rozpoczęcia publicznych 
konsultacji w sprawie europejskiego podejścia do roszczeń zbiorowych i sprzeciwia się 
wprowadzeniu systemu dochodzenia roszczeń zbiorowych wzorującego się na modelu 
amerykańskim, który zawiera silne zachęty ekonomiczne, by zaskarżać przed sądem 
nieuzasadnione roszczenia;

50. stwierdza, że wszelkie wnioski w sprawie dochodzenia roszczeń zbiorowych w przypadku 
naruszenia prawa konkurencji muszą być zgodne ze stanowiskiem Parlamentu wyrażonym 
w jego rezolucji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie roszczeń o odszkodowanie za 
stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej; 
utrzymuje, że Parlament musi uczestniczyć w przyjmowaniu takich aktów za pomocą 
zwykłej procedury ustawodawczej oraz wzywa Komisję do bardziej ogólnego rozważenia 
zasadności stosowania minimalnych norm w odniesieniu do prawa do odszkodowania 
z tytułu szkód poniesionych w wyniku naruszenia przepisów UE;

Monitorowanie, ocena i modernizacja

51. popiera ukierunkowane i oparte na dowodach podejście do monitorowania i oceny rynku; 
zachęca Komisję do dalszego rozwijania narzędzi monitorowania rynku, takich jak 
mechanizm ostrzegawczy przewidziany w dyrektywie usługowej, poprzez udoskonalanie 
metodyki, wskaźników i gromadzenia danych, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad 
praktyczności i gospodarności;

52. podkreśla, że należy ocenić stan wdrożenia przez państwa członkowskie wszystkich 
przepisów dotyczących jednolitego rynku w szybszy i bardziej przejrzysty sposób;

53. podkreśla, że wzajemna ocena przewidziana w dyrektywie usługowej jest innowacyjnym 
sposobem wywierania wzajemnej presji w celu poprawy jakości transpozycji; popiera 
stosowanie wzajemnej oceny w odpowiednich przypadkach również w innych 
dziedzinach, np. w dziedzinie swobodnego przepływu towarów;

54. zachęca państwa członkowskie do regularnego przeglądu krajowych przepisów 
i procedur, które mają wpływ na swobodny przepływ usług i towarów, aby uprościć 
i zmodernizować krajowe przepisy oraz zlikwidować przypadki nakładania się przepisów;



uważa, że proces kontroli prawa krajowego, stosowany na potrzeby wdrożenia dyrektywy 
usługowej, mógłby być skutecznym narzędziem również w innych dziedzinach, służącym 
likwidowaniu przypadków nakładania się przepisów i nieuzasadnionych krajowych 
przeszkód dla swobodnego przemieszczania się;

55. wzywa Komisję do wsparcia wysiłków podejmowanych przez sektor publiczny w celu 
przyjęcia innowacyjnych podejść, wykorzystywania nowych technologii i procedur oraz 
rozpowszechniania sprawdzonych rozwiązań w administracji publicznej, co zmniejszy 
biurokrację i obejmie strategie polityczne skoncentrowane na obywatelach;

III. Najważniejsze priorytety

56. zwraca się o to, by każde wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej było poświęcone 
ocenie stanu jednolitego rynku, która to ocena opierałaby się na procesie monitorowania;

57. wzywa Komisję do opublikowania zielonej księgi w sprawie wytycznych dotyczących 
konsultacji instytucji UE ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem 
obywatelskim, przy czym konsultacje te powinny być szerokie, interaktywne, przejrzyste 
oraz powinny przynosić wartość dodaną proponowanym strategiom;

58. wzywa państwa członkowskie do opracowania i udostępnienia obywatelom tabel korelacji 
w odniesieniu do całego prawodawstwa w dziedzinie jednolitego rynku;

59. wzywa państwa członkowskie, by ograniczyły do końca 2012 r. deficyt transpozycji 
dyrektyw w sprawie jednolitego rynku do 0,5% w odniesieniu do oczekującego 
prawodawstwa oraz do 0,5% w odniesieniu do nieprawidłowo przeprowadzonej 
transpozycji prawodawstwa;

60. wzywa Komisję do przedłożenia do końca 2011 r. wniosku ustawodawczego w sprawie 
stosowania w UE alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz podkreśla, że istotne 
jest jego szybkie przyjęcie;

61. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.



UZASADNIENIE

Wzmocnienie politycznego przywództwa i partnerstwa

Sprawozdawczyni jest przekonana, że jednym z głównych wyzwań związanych z ożywieniem 
jednolitego rynku jest zagwarantowanie politycznego przywództwa, zaangażowania 
i koordynacji. Pięćdziesiąt propozycji dotyczących ożywienia jednolitego rynku obejmuje 
liczne dziedziny, które należą do zakresu obowiązków kilku komisarzy i kilku komisji 
w Parlamencie Europejskim. Jeżeli chodzi o Radę, prace nad Aktem o jednolitym rynku 
prowadzi się tu w różnych konfiguracjach, których rola i skuteczność znacznie się różnią.
Występują również znaczne różnice w odniesieniu do struktury i kultury organizacyjnej 
instytucji krajowych.

Sprawozdawczyni uważa, że rozszerzenie roli Rady ds. Konkurencyjności, zgodnie 
z propozycją zawartą w konkluzjach Rady w sprawie Aktu o jednolitym rynku z dnia 
10 grudnia 2010 r. jest niezbędnym, lecz niewystarczającym warunkiem zagwarantowania 
politycznego przywództwa, zaangażowania i koordynacji.

Sprawozdawczyni jest zdania, że wskazówki pochodzące z najwyższego szczebla 
politycznego są niezbędne do ożywienia jednolitego rynku. Proponuje zatem, by 
przewodniczący Rady Europejskiej otrzymał uprawnienie do koordynacji i nadzorowania 
procesu ożywienia jednolitego rynku w ścisłej współpracy z przewodniczącym Komisji.
Każde wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej powinno być poświęcone ocenie stanu 
jednolitego rynku, która to ocena byłaby oparta na procesie monitorowania pozwalającym na 
sprawdzenie, w jakim stopniu są osiągane cele pośrednie. W tym kontekście 
sprawozdawczyni zauważa, że prezydencja węgierska planuje już odbycie pierwszego 
spotkania Rady Europejskiej poświęconego kwestiom sektorowym w lutym 2011 r.1

Sprawozdawczyni jest przekonana, że wsparcie i zaangażowanie państw członkowskich 
będzie miało również zasadnicze znaczenie dla ożywienia jednolitego rynku. Chwali ona 
państwa członkowskie za wysiłki włożone w poprawę transpozycji i wdrażania przepisów 
dotyczących jednolitego rynku. Stosowane przez nie metody obejmują wprowadzenie 
okresowych ocen systemów transpozycji, systemu punktów kontaktowych w różnych 
ministerstwach oraz uruchomienie systemów ostrzegawczych informujących o zbliżającym 
się terminie transpozycji.

Sprawozdawczyni zauważa, że państwa członkowskie mogą podjąć różne środki przed 
opublikowaniem dyrektywy, aby ułatwić transpozycję i wdrożenie. Środki te obejmują 
opracowanie planów transpozycji niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia politycznego, 
wczesne określenie kompetencji oraz analizę skutków prawnych, regularne przekazywanie 
informacji pomiędzy departamentami odpowiedzialnymi za negocjacje a tymi zajmującymi 
się transpozycją oraz zaangażowanie parlamentów na wczesnym etapie negocjacji w sprawie 
nowego europejskiego prawa, co ułatwia transpozycję po przyjęciu danego prawa.

                                               
1 Prezydencja węgierska planuje szczyt Rady Europejskiej w sprawie polityki energetycznej UE.



Sprawozdawczyni uważa również, że państwa członkowskie powinny określić własne 
priorytety i opracować własne programy zgodnie z priorytetami jednolitego rynku, aby wziąć 
na siebie faktyczną odpowiedzialność za jednolity rynek.

Sprawozdawczyni jest zdania, że podejście oparte na partnerstwie zaproponowane przez 
Komisję należy wzmocnić poprzez dwa elementy.

Po pierwsze, należy rozszerzyć partnerstwo z władzami lokalnymi i regionalnymi, tak aby 
obejmowało ono prócz polityki spójności również strategie polityczne w dziedzinie 
jednolitego rynku. Przepisy dotyczące jednolitego rynku są bardzo często wdrażane 
i egzekwowane przez lokalne i regionalne władze państw członkowskich. Doświadczenie 
z wdrażaniem dyrektywy usługowej wyraźnie pokazało, że zaangażowanie władz 
regionalnych i lokalnych może mieć ogromne znaczenie dla zagwarantowania właściwego 
wdrażania i stosowania prawodawstwa w dziedzinie jednolitego rynku.

Sprawozdawczyni zauważa, że niektóre państwa członkowskie podjęły już konkretne środki 
w celu rozwijania partnerstwa z podmiotami lokalnymi i regionalnymi, między innymi 
poprzez stworzenie specjalnych sieci łączących władze regionalne i lokalne, np. w dziedzinie 
zamówień publicznych czy nadzoru rynkowego.

Po drugie, sprawozdawczyni uważa, że dialog i partnerstwo jako elementy zarządzania 
jednolitym rynkiem należy pogłębić dzięki silniejszemu zaangażowaniu parlamentów państw 
członkowskich. Wejście w życie traktatu lizbońskiego daje parlamentom państw 
członkowskich „furtkę” do uczestnictwa w pracach nad przepisami dotyczącymi jednolitego 
rynku w trakcie całego cyklu legislacyjnego oraz możliwość uczestnictwa we wspólnych 
działaniach z Parlamentem Europejskim. Sprawozdawczyni zauważa, że zaangażowanie 
parlamentów państw członkowskich na wczesnym etapie prac nad wnioskiem w sprawie 
dyrektywy na szczeblu europejskim może przyspieszyć przyjmowanie dalszych środków 
transpozycyjnych na szczeblu państw członkowskich. Stała wymiana informacji 
z parlamentami państw członkowskich na temat postępu transpozycji mogłaby również 
ułatwić proces transpozycji.

Regulacja jednolitego rynku

Zdaniem sprawozdawczyni struktury i procesy zarządzania jednolitym rynkiem są zbyt 
złożone. Komplikuje to kwestie odpowiedzialności i działa na szkodę ogólnej skuteczności 
i zasadności jednolitego rynku. Sprawozdawczyni uważa, że w procesie dalszego rozwoju 
zarządzania jednolitym rynkiem należy nadać większą wagę zasadzie przejrzystości 
i odpowiedzialności.

Sprawozdawczyni jest zdania, że bardziej ukierunkowane podejście do wyboru instrumentów 
legislacyjnych, w zależności od charakterystyki prawnej i merytorycznej postanowień, które 
mają zostać wdrożone, przyczyniłoby się do bardziej przejrzystego środowiska regulacyjnego 
i ograniczyłoby koszty związane z transpozycją.

Sprawozdawczyni podkreśla, że na mocy art. 4 ust. 3 TUE państwa członkowskie są 
zobowiązane do ułatwiania wykonania zadania Komisji, jakim jest dopilnowanie, by 
postanowienia wynikające z traktatów i środki podejmowane przez instytucje były stosowane. 



W związku z tym państwa członkowskie powinny przedstawiać Komisji jasne i dokładne 
informacje dotyczące wdrażania dyrektyw.

Zdaniem sprawozdawczyni państwa członkowskie powinny zapewnić – w odniesieniu do 
wszystkich dyrektyw dotyczących jednolitego rynku – tabele korelacji zawierające wykaz 
przepisów krajowych, które transponują postanowienia zawarte w dyrektywach do krajowego 
systemu prawnego oraz udostępnić je obywatelom (propozycja nr 47 Aktu o jednolitym 
rynku).

Mechanizmy koordynacji administracyjnej i rozwiązywania problemów

Sprawozdawczyni popiera propozycję nr 45 zawartą w Akcie o jednolitym rynku, która ma na 
celu dalsze rozwijanie współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym, który mógłby zostać 
rozszerzony na inne dziedziny polityki, na przykład handel elektroniczny i zamówienia 
publiczne.

Zdaniem sprawozdawczyni nasilone kontakty pomiędzy władzami państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za kwestie jednolitego rynku nie tylko pomagają rozwiązać bezpośrednie 
problemy z wdrażaniem konkretnych dyrektyw, lecz również przyczyniają się do budowania 
wzajemnego zaufania między władzami państw członkowskich oraz do bardziej realnego 
jednolitego rynku w perspektywie długoterminowej (europejski wymiar administracji 
publicznej w państwach członkowskich).

Sprawozdawczyni zauważa, że istnieje wiele mechanizmów informowania o jednolitym 
rynku i rozwiązywania problemów, które mają za zadanie pomagać obywatelom 
i przedsiębiorcom. Proponuje ona, by Komisja i państwa członkowskie skoordynowały i w 
odpowiednich przypadkach skonsolidowały punkty kompleksowej obsługi zajmujące się 
udzielaniem informacji i rozwiązywaniem problemów (propozycje nr 49 i 50 Aktu 
o jednolitym rynku).

Sprawozdawczyni popiera wzmocnienie nieformalnych narzędzi rozwiązywania problemów, 
zwłaszcza sieci SOLVIT. Jej zdaniem Komisja powinna wzmocnić SOLVIT zgodnie ze 
sprawozdaniem Parlamentu w sprawie SOLVIT-u z dnia 2 marca 2010 r. (2009/2138(INI)).

Sprawozdawczyni proponuje także, by państwa członkowskie i Komisja dążyły do rozwijania 
punktów kompleksowej obsługi, za pośrednictwem których ta sama grupa docelowa może 
uzyskać wszelkie niezbędne informacje, np. dotyczące prowadzenia określonej działalności.
W tym kontekście proponuje ona, by pojedyncze punkty kontaktowe na mocy dyrektywy 
usługowej udzielały również informacji na temat obowiązującego systemu podatkowego.

Egzekwowanie

Sprawozdawczyni jest zdania, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego powinno pozostać kluczowym narzędziem gwarantującym 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Zachęca ona Komisję do skrupulatnego stosowania 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom, w przypadkach gdy przedprocesowe 



mechanizmy rozwiązywania problemów nie spełniają swojej roli, przy pełnym wykorzystaniu 
zmian wprowadzonych art. 260 TFUE, które mają na celu uproszczenie i przyspieszenie
procedury nakładania kar finansowych w kontekście postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom.

Sprawozdawczyni uważa ponadto, że niedawne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
daje Komisji nowe możliwości postępowania w przypadkach „ogólnych i systemowych” 
naruszeń przepisów dotyczących jednolitego rynku przez państwa członkowskie. Tradycyjnie 
Komisja skupiała się na wnoszeniu skarg na podstawie poszczególnych zdarzeń. Jednak 
w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii1 Trybunał dopuścił możliwość, 
by Komisja wszczynała postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu nie tylko 
z powodu konkretnych przypadków łamania prawa UE, lecz również z powodu „ogólnego 
i systemowego uchybienia” przez państwo członkowskie zobowiązaniom wynikającym 
z prawa UE. Zamiast powołania się na konkretne zdarzenia Komisja dążyła do wykazania 
„systemowo wadliwych praktyk administracyjnych” i utrzymywała, że Irlandia 
systematycznie uchybiała zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie odpadów.

Z pojęciem „ogólnego i systemowego uchybienia” wiążą się dwie istotne konsekwencje. Po 
pierwsze, Komisja może w postępowaniach przed Trybunałem przytaczać nowe przykłady 
uchybień danym zobowiązaniom wynikającym z prawa UE. Po drugie, państwo 
członkowskie, wobec którego Trybunał orzekł, że dopuściło się uchybienia, musi nie tylko 
naprawić to uchybienie, lecz przede wszystkim także zmienić swoją praktykę 
administracyjną.

Sprawozdawczyni uważa, że pojęcie „ogólnego i systemowego uchybienia” może stanowić 
przyczynek do skuteczniejszego egzekwowania zobowiązań na mocy przepisów w sprawie 
jednolitego rynku w dziedzinach, takich jak zamówienia publiczne.

Sprawozdawczyni sugeruje, że należy włożyć więcej pracy nie tylko w zagwarantowanie 
terminowej transpozycji, lecz również wzmóc wysiłki na rzecz zapewnienia jej 
prawidłowości. Sprawozdawczyni proponuje, by państwa członkowskie dążyły do 
ograniczenia do 2012 r. deficytu transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego rynku do 0,5%, 
przy uwzględnieniu zarówno nieprzeprowadzonych, jak i nieprawidłowych transpozycji.

Zauważa ona, że formalne postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego zazwyczaj trwają długo (średni czas do rozstrzygnięcia takiego postępowania 
wynosi od 28 miesięcy w krajach UE 15 do 16 miesięcy w krajach UE 12). Wzywa ona 
Komisję do wprowadzenia dwunastomiesięcznego poziomu odniesienia dla maksymalnego 
średniego czasu rozpatrywania uchybień.

Sprawozdawczyni zauważa, że w przypadkach, gdy Trybunał orzekł, że określone państwo 
członkowskie uchybiło ciążącym na nim zobowiązaniom, władze krajowe potrzebują średnio 
17,7 miesiąca, aby wykonać orzeczenie Trybunału. Wzywa ona Komisję do zaproponowania 
poziomu odniesienia dotyczącego wykonywania przez państwa członkowskie orzeczeń 
Trybunału Sprawiedliwości.

Monitorowanie, ocena i modernizacja
                                               
1 Sprawa C-494/01, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii, [2005] Zb.Orz. s. I-3331.



Sprawozdawczyni jest zdania, że właściwe zarządzanie jednolitym rynkiem może opierać się 
jedynie na wysokiej jakości informacjach na temat funkcjonowania jednolitego rynku. Należy 
stosować odpowiednie instrumenty do monitorowania i oceny jednolitego rynku, aby 
połączyć różne etapy cyklu tworzenia polityki, od projektu do wdrożenia.

Sprawozdawczyni zachęca Komisję do prac nad rozwojem narzędzi monitorowania rynku 
w oparciu o doświadczenia ze skutecznymi narzędziami, w tym inspekcjami. Uważa ona, że 
należy priorytetowo potraktować doskonalenie metodologii, wskaźników i gromadzenia 
danych, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad praktyczności i gospodarności.

Sprawozdawczyni jest zdania, że państwa członkowskie powinny bardziej się angażować 
w ocenę i monitorowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku. W szczególności zachęca 
ona państwa członkowskie do regularnej oceny prawodawstwa w dziedzinie jednolitego 
rynku i przeglądu krajowych przepisów i procedur, które mają wpływ na swobodny przepływ 
usług i towarów, aby uprościć i zmodernizować krajowe przepisy oraz zlikwidować 
przypadki nakładania się przepisów.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku
(2010/2289 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jürgen Creutzmann

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. zauważa, że rynek wewnętrzny, stanowiący podstawę projektu europejskiego i fundament 
trwałego dobrobytu w UE, wymaga wsparcia ze strony wszystkich podmiotów;

2. z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji, zgodnie z którym podstawą ożywionego 
jednolitego rynku jest dialog i partnerstwo, i domaga się zwiększonych wysiłków 
wszystkich zainteresowanych stron w celu zagwarantowania realizacji tego podejścia, 
dzięki czemu jednolity rynek może całkowicie spełniać swoją rolę, promując wzrost 
i gospodarkę rynkową o wysokiej konkurencyjności;

3. jest zdania, że postęp na rynku wewnętrznym nie powinien opierać się na stosowaniu 
najniższego wspólnego mianownika; zachęca zatem Komisję do objęcia przewodnictwa 
i wystąpienia z odważnymi propozycjami; zachęca państwa członkowskie do stosowania 
metody wzmocnionej współpracy w obszarach, w których nie da się osiągnąć 
porozumienia 27 państw, jak ma to obecnie miejsce w przypadku patentów, inne państwa 
mogłyby dołączyć do tych wszczętych już inicjatyw na późniejszym etapie;

4. zaleca Komisji, aby przeprowadziła niezależne badanie w ramach propozycji nr 48 w celu 
określenia 20 najważniejszych przyczyn niezadowolenia i frustracji związanych z 
jednolitym rynkiem, z którymi obywatele mają do czynienia każdego dnia, zwłaszcza w 
odniesieniu do handlu elektronicznego, transgranicznej opieki medycznej i wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych;

5. uważa, że należy ukończyć tworzenie pozbawionego barier i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego, aby zaoferować konkretne korzyści pracownikom, studentom, emerytom i



rencistom lub ogólnie obywatelom oraz przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, w ich 
codziennym życiu;

6. jest zdania, że dobre rządy oraz pewność prawa odgrywają istotną rolę w osiąganiu 
ekonomicznych i społecznych celów jednolitego rynku, włączając swobodny przepływ 
pracowników, jak również wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnienie 
odpowiedniej ochrony socjalnej, walkę z wykluczeniem społecznym, wysoki poziom 
kształcenia i szkolenia oraz możliwość przenoszenia uprawnień emerytalnych i 
rentowych;

7. podkreśla, że szczególną uwagę należy poświęcić właściwemu egzekwowaniu przepisów 
w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych przepisów socjalnych, na przykład 
dotyczących czasu pracy;

8. uznaje istotną rolę EURES-u w ułatwianiu swobodnego przepływu pracowników w Unii 
oraz w zapewnianiu ścisłej współpracy pomiędzy krajowymi służbami zatrudnienia; 
wzywa państwa członkowskie do rozpowszechniania wśród opinii publicznej wiedzy na 
temat tej użytecznej sieci służb, aby umożliwić większej liczbie obywateli UE pełne 
korzystanie z możliwości zatrudnienia w całej UE;

9. podkreśla ważną rolę sieci wsparcia, takich jak SOLVIT i Europejskie Centra 
Konsumenckie, w tworzeniu jednolitego rynku pracy dla europejskich obywateli i 
przedsiębiorstw; uważa, że sieć SOLVIT jest najbardziej potrzebna zwłaszcza MŚP;
wyraża ubolewanie, że wiele zainteresowanych podmiotów nie zna sieci SOLVIT oraz że 
nie ma ona statusu, na jaki zasługuje; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia działań w celu zaradzenia tej sytuacji; 

10. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje ogłoszony przez Komisję zamiar dalszego 
promowania punktów kompleksowej obsługi, skupiających wszystkie istniejące usługi w 
jednym punkcie dostępu i oferujących obywatelom i przedsiębiorcom informacje oraz 
wsparcie w zakresie ich praw na jednolitym rynku oraz praktyczne informacje dotyczące 
przepisów i procedur krajowych; wzywa państwa członkowskie do informowania 
społeczeństwa o punktach kompleksowej obsługi i oferowanych przez nie usługach;

11. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą opracowania strategii służącej 
szerszemu stosowaniu systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym oraz 
zintegrowaniu go z innymi sieciami w celu zwiększenia efektywności współpracy 
administracyjnej i lepszego wdrażania prawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego;

12. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą stosowania alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów w UE; wyraża ubolewanie z powodu coraz bardziej 
powszechnej praktyki prowadzenia sporów sądowych w dziedzinie stosunków pracy, co 
poważnie zagraża utrzymaniu równowagi pomiędzy partnerami społecznymi w Europie 
oraz – jeśli pozwolimy na dalszy rozwój tej praktyki – może spowodować destabilizację, a 
nawet niepokoje społeczne; wzywa Komisję do rozszerzenia zakresu alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów o spory transgraniczne w kwestiach związanych z pracą;

13. podkreśla znaczenie większego i wcześniejszego zaangażowania zainteresowanych stron 
w opracowywanie, przyjmowanie, wprowadzanie w życie oraz kontrolowanie działań 
podjętych w celu pobudzania wzrostu i zwiększania praw obywatelskich na jednolitym 



rynku; zauważa, że wiele środków proponowanych w Akcie o jednolitym rynku należy do 
zakresu kompetencji władz krajowych lub samorządowych, a zatem będzie wymagało ich 
aktywnego zaangażowania na wszystkich etapach; podkreśla również, że dialog z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim ma podstawowe znaczenie dla 
przywrócenia zaufania do jednolitego rynku; oczekuje na nowe i odważne pomysły 
Komisji dotyczące sposobów faktycznego udoskonalenia tego dialogu; domaga się 
zaangażowania partnerów społecznych i przeprowadzania z nimi konsultacji w sprawie 
wszelkich odnośnych przepisów prawnych w dziedzinie jednolitego rynku, które mają 
wpływ na rynek pracy;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, 
szczególnie przy wprowadzaniu w życie i egzekwowaniu prawodawstwa stanowiącego 
podstawę projektu jednolitego rynku; zwraca się do Komisji o zaproponowanie 
konkretnych środków służących ich aktywnemu i skutecznemu zaangażowaniu oraz do 
wspierania i zachęcania ich do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi 
praktykami w tych dziedzinach;

15. ubolewa, że w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku nie nadano większego 
znaczenia władzom lokalnym, które odgrywają zasadniczą rolę na jednolitym rynku na 
szczeblu gospodarczym i społecznym; przypomina, że protokół nr 26 załączony do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje szeroki zakres uprawnień 
dyskrecjonalnych organów krajowych w zakresie organizowania, zarządzania i 
finansowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym; zwraca się do 
Komisji o podjęcie inicjatyw w celu zagwarantowania stosowania tego protokołu;

16. uważa, że Komisja powinna zapisać prawa podstawowe we wszystkich aktach prawnych 
dotyczących jednolitego rynku; jest zdania, że zagwarantowano by w ten sposób, że 
realizowanie podstawowych wolności gospodarczych na jednolitym rynku nie naruszy 
prawa do prowadzenia sporów zbiorowych i prawa do strajku, które zapisano w 
ustawodawstwie krajowym;

17. podkreśla istotny wkład małych i średnich przedsiębiorstw w tworzenie miejsc pracy oraz 
wzrostu, zwraca się zatem do Komisji o usunięcie barier w tworzeniu nowych MŚP oraz o
pobudzanie przedsiębiorczości;

18. uważa, że „dobre zarządzanie” jednolitym rynkiem musi obejmować poszanowanie i 
wzmacnianie roli instytucji doradczych istniejących na szczeblu europejskim, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, rad dialogu 
sektorowego i przedstawicieli pracowników oraz konsumentów;
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku
(2010/2289 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Klaus-Heiner Lehne

WSKAZÓWKI

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

1. z zainteresowaniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie Aktu o jednolitym rynku 
i proponowane w nim globalne podejście zmierzające do przywrócenia równowagi na 
jednolitym rynku pomiędzy przedsiębiorstwami i obywatelami oraz osiągnięcia poprawy 
demokratyczności i przejrzystości procesu podejmowania decyzji; podkreśla, że takie 
podejście zmierza do zagwarantowania jak największej równowagi pomiędzy 
propozycjami zawartymi w trzech częściach komunikatu;

2. zwraca uwagę, że alternatywny system rozwiązywania sporów (ADR) powinien oferować 
możliwość szybkiego pozasądowego rozwiązywania sporów, i uznaje ADR za efektywny 
środek udzielający dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz za skuteczną alternatywę 
dla mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych;

3. wzywa Komisję, by zapewniła dostępność ADR zarówno dla konsumentów, jak 
i przedsiębiorstw dochodzących swoich praw, m.in. w ramach jakiegokolwiek przyszłego 
wniosku w obszarze europejskiego prawa umów;

4. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji rozpoczęcia publicznych konsultacji 
w sprawie europejskiego podejścia do roszczeń zbiorowych i sprzeciwia się 
wprowadzeniu systemu dochodzenia roszczeń zbiorowych wzorującego się na modelu 
amerykańskim, który zawiera silne zachęty ekonomiczne, by zaskarżać przed sądem 
nieuzasadnione roszczenia;

5. przypomina, że jakiekolwiek europejskie podejście musi być zgodne ze stanowiskiem 
Parlamentu wyrażonym w rezolucji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie białej księgi 



dotyczącej roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających 
konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej, i zdecydowanie podkreśla, że Parlament 
musi uczestniczyć w ramach zwykłej procedury ustawodawczej we wszelkich 
inicjatywach legislacyjnych z zakresu dochodzenia roszczeń zbiorowych;

6. podkreśla potrzebę sporządzenia tablic korelacji umożliwiających ocenienie poprawności 
transpozycji przepisów jednolitego rynku oraz zauważa, iż może się zdarzyć, że Parlament 
w przyszłości nie włączy do porządku obrad sprawozdań w sprawie kompromisowych 
tekstów przyjętych z Radą, jeśli takie tablice nie zostaną zapewnione;

7. wzywa państwa członkowskie do ostatecznego uznania tabeli korelacji dotyczących 
wdrażania przepisów tak, aby braki legislacyjne były łatwiej dostrzegalne;

8. podkreśla, że na poprawnym zastosowaniu, transpozycji i egzekwowaniu prawa UE
skorzystają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa, i zachęca Komisję do 
wykorzystania wszystkich uprawnień, jakimi dysponuje na mocy traktatów, do 
egzekwowania przepisów jednolitego rynku;

9. jest zdania, że inicjatywy podejmowane przez pojedyncze państwa członkowskie nie 
mogą być skuteczne bez skoordynowanych działań na szczeblu UE i że zasadnicze 
znaczenie ma przemawianie przez Unię Europejską jednym silnym głosem i wdrażanie 
wspólnych działań; solidarność, na której opiera się europejski model gospodarki 
społecznej, oraz koordynacja reakcji krajowych miały kluczowe znaczenie dla uniknięcia 
stosowania przez pojedyncze państwa członkowskie krótkoterminowych środków 
protekcjonistycznych; wyraża obawę, że powrót protekcjonizmu gospodarczego na 
szczeblu krajowym doprowadziłby najprawdopodobniej do fragmentacji rynku 
wewnętrznego i zmniejszenia konkurencyjności, w związku z czym należy go unikać; jest 
zaniepokojony faktem, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy może być 
wykorzystany do uzasadnienia przywrócenia środków protekcjonistycznych w różnych 
państwach członkowskich, podczas gdy spadek koniunktury wymaga zastosowania 
wspólnych mechanizmów ochronnych;

10. jest zdania, że postęp na rynku wewnętrznym nie powinien opierać się na stosowaniu 
najniższego wspólnego mianownika; zachęca zatem Komisję do objęcia przewodnictwa 
i wystąpienia z odważnymi propozycjami; zachęca państwa członkowskie do stosowania 
metody ściślejszej współpracy w obszarach, w których nie da się osiągnąć porozumienia 
27 państw; inne państwa mogłyby dołączyć do tych wszczętych już inicjatyw na 
późniejszym etapie;

11. przypomina, że art. 14 TFUE wzywa Parlament Europejski i Radę do określenia w drodze 
rozporządzeń zasad i warunków, które pozwolą usługom świadczonym w ogólnym 
interesie gospodarczym (SGEI) „wypełniać ich zadania”; ubolewa, że w komunikacie 
w sprawie Aktu o jednolitym rynku nie nadano większego znaczenia władzom lokalnym, 
które odgrywają zasadniczą rolę na szczeblach gospodarczym i społecznym rynku 
wewnętrznego; przypomina, że protokół nr 26 załączony do TFUE gwarantuje szeroki 
zakres uprawnień uznaniowych w zakresie świadczenia, zlecania i organizowania SGEI, 
i wzywa Komisję do zagwarantowania zastosowania tych przepisów Traktatu;

12. zauważa gotowość Komisji do skuteczniejszego wspierania dialogu społecznego 
i poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji oraz zwiększenia ich 



demokratyczność; podkreśla potrzebę wspierania tej gotowości inicjatywami 
podejmowanymi z partnerami społecznymi, aby powstały europejskie ramy planowanej 
z wyprzedzeniem restrukturyzacji przemysłu;

13. uważa, że „dobre administrowanie” jednolitym rynkiem musi respektować rolę dwóch 
instytucji doradczych istniejących na szczeblu europejskim – Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – a także partnerów społecznych
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w sprawie wniosków grupy roboczej ds. handlu elektronicznego
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WNIOSKI GRUPY ROBOCZEJ KOMISJI IMCO 
DS. HANDLU ELEKTRONICZNEGO

Wprowadzenie 

Dnia 28 lutego 2011 r. koordynatorzy komisji IMCO powierzyli Pablowi Ariasowi 
Echeverrii, sprawozdawcy odpowiedzialnemu za sprawozdanie w sprawie pełnego 
ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym, zadanie utworzenia grupy 
roboczej zajmującej się tym zagadnieniem. Grupa robocza stanowiła forum wymiany 
poglądów między twórcami polityki w instytucjach europejskich oraz odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, co miało służyć dokonaniu analizy kroków niezbędnych do 
usprawnienia handlu elektronicznego, zwiększeniu zaufania konsumentów i gruntownemu 
rozważeniu działań koniecznych do realizacji inicjatywy dotyczącej europejskiego znaku 
zaufania, która została już zatwierdzona przez Parlament Europejski. 

Cel grupy roboczej

W środku kryzysu gospodarczego Europa musi jak najlepiej wykorzystać jednolity rynek 
obejmujący 500 mln konsumentów. Handel elektroniczny jest narzędziem o znacznym 
potencjale pozwalającym na zmianę kształtu i poprawę konkurencyjności gospodarki UE oraz 
europejskiego rynku wewnętrznego. Silny rynek europejski musi być w stanie konkurować na 
szczeblu światowym. Obecnie mamy szansę na ulepszenie przepisów i sprawienie, by w 
przyszłości rynek wewnętrzny stał się silniejszy i bardziej konkurencyjny na szczeblu 
światowym. 

Internet zmienił sposób naszego życia, pracy, dostępu do informacji, wzajemnych interakcji 
(dzięki sieciom społecznym) i ma ogromny potencjał, aby zmienić wiele innych aspektów 
naszego życia, takich jak np. edukacja. Bezpośredni wpływ Internetu w gospodarce jest nie do 
podważenia, podobnie jak jego potencjał w tym zakresie w przyszłych latach. 
Przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, rządy i przedsiębiorcy dostrzegli w dostępie do sieci 
możliwość radykalnych innowacji w korzystaniu z informacji i ich ujawnianiu oraz 
możliwość dostarczania towarów i świadczenia usług na całym świecie i we wszystkich 
miejscach.

W Europie nadal istnieje szereg barier w handlu elektronicznym wewnątrz Unii, takich jak 
niejednakowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów, niejednakowe przepisy podatkowe, 
przepisy dotyczące ochrony danych, ochrony własności intelektualnej, i różne usługi 
pocztowe itd. Celem grupy roboczej komisji IMCO ds. handlu elektronicznego było 
zorganizowanie otwartej i swobodnej dyskusji podczas 4 posiedzeń, na których posłowie do 
Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji, zainteresowane strony i eksperci 
dokonali analizy różnych środków, które są obecnie realizowane przez Komisję Europejską, 
oraz omówili przyszłe inicjatywy i określili luki, które należałoby wyeliminować w 
następnych latach.



Główne wnioski grupy roboczej

Handel elektroniczny a konsumenci

Konsumenci nie mają zaufania do handlu elektronicznego, gdy dokonują transgranicznych 
zakupów internetowych. Ostatnie publikacje, takie jak piąta tabela wyników rynku 
wewnętrznego, wskazują, że handel elektroniczny stale rozwija się w obrębie państw 
członkowskich, lecz nie na skalę transgraniczną. Wynika z tego, że po stronie popytu 
występuje znaczny problem z zaufaniem. 

Konsumenci mają różne zastrzeżenia co do transgranicznego handlu elektronicznego, do 
których należą: brak wiedzy i informacji na temat ich praw i niepewność prawna co do 
możliwości działania w razie niepowodzenia w procesie dokonywania zakupów 
internetowych, sposobów uzyskania zwrotu pieniędzy w razie problemu z produktem lub jego 
dostawą, obawa przed oszustwem oraz bariery językowe.

Zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw barierę w handlu transgranicznym 
stanowi również obecna prawna fragmentacja praw konsumentów. Przedsiębiorstwa 
handlowe działające na skalę transgraniczną muszą radzić sobie z aż 27 różnymi zbiorami 
przepisów. Istnieje silna wzajemna zależność między handlem elektronicznym a poziomem 
harmonizacji przepisów dotyczących konsumentów. Konsumenci chcą znać swoje prawa, a 
przedsiębiorstwa handlowe chciałyby działać na podstawie pojedynczego zbioru przepisów, a nie na 
podstawie całego zakresu różnorodnych uregulowań.

Nadal bardzo wielu konsumentów nie zna jeszcze ofert i konkurencyjnych cen, które oferują 
detaliści transgraniczni. Pomimo że istnieje około 300 stron internetowych porównujących 
ceny, jedynie nieliczne z nich podają transgraniczny przegląd cen. Potrzebne są 
ogólnoeuropejskie wielojęzyczne strony porównujące ceny. Powinniśmy wykorzystać potęgę 
Internetu bez ograniczania wyboru i w taki sposób, aby porównania, dotyczące takich 
aspektów jak cena i jakość, były bardziej pomocne i miały większe znaczenie dla 
konsumentów. 

Propozycje:

 Zatwierdzenie dyrektywy w sprawie praw konsumentów będzie krokiem naprzód, jeśli 
chodzi o zwiększenie pewności prawnej co do szeregu aspektów. 

 Utworzenie efektywnego transgranicznego systemu alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów przez Internet w UE do rozwiązywania potencjalnych 
konfliktów. 

 Wprowadzenie unijnego kodeksu praw w Internecie, jak zapowiedziano w 
europejskiej agendzie cyfrowej, oraz kodeksu postępowania dla użytkowników 
Internetu.

 Wsparcie i przydzielenie większych zasobów europejskim centrom konsumenckim. 
 Uruchomienie ogólnoeuropejskich wielojęzycznych stron porównujących ceny oraz 

zachęcanie do ich tworzenia.
 Zwiększenie liczby kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla konsumentów oraz 

ich wsparcie.



MŚP

MŚP są siłą napędową gospodarki europejskiej. Muszą one mieć większą świadomość, że 
handel elektroniczny i transgraniczny może stanowić podstawę ich działalności. Konieczne 
jest pokonanie barier w handlu internetowym, a ponadto nadal istnieją znaczne możliwości 
poprawy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i innowacji 
przemysłowych w Europie, ponieważ TIK można w znacznie większym stopniu wykorzystać 
na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. 

Handel elektroniczny musi stać się nadrzędnym celem nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, 
lecz również dla MŚP jako część ich podstawowej działalności. Istnieje kilka przykładów 
przedsiębiorstw, które utrzymały działalność dzięki handlowi internetowemu, a także 
przedsiębiorstw, które pomnożyły korzyści i stworzyły wiele miejsc pracy po rozpoczęciu 
sprzedaży internetowej. 

Propozycje:

 Rozpoczęcie i promowanie takich inicjatyw jak europejska sieć wspierania e-biznesu 
(EBSN), która zrzesza MŚP w celu ich połączenia w elektroniczne łańcuchy dostaw, 
agenda e-umiejętności, normalizacja TIK oraz zachęcanie do podejmowania innych 
inicjatyw, które podwyższają świadomość korzyści wynikających z handlu internetowego 
i zwiększają zakres informacji dostępnych dla MŚP oraz wspierają ich włączenie do 
handlu elektronicznego.

 Rozwój takich narzędzi jak fakturowanie elektroniczne, elektroniczne zamówienia 
publiczne, podpis elektroniczny i autoryzacja elektroniczna.

Ochrona danych 

Prywatność i bezpieczeństwo danych to główne obawy konsumentów, które mogą zniechęcać 
do zakupów internetowych. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie odpowiednie interesy i prawa 
w środowisku elektronicznym oraz pełną ochronę podstawowych wolności. Dyrektywa 
95/46/WE w sprawie ochrony danych została wdrożona przez wszystkie państwa 
członkowskie, z tym że utrzymują się znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o sposób jej 
wykonywania oraz koszty przekazywania danych i ich kontroli. 

Propozycje:

 Harmonizacja przepisów w tej dziedzinie w celu stworzenia bardziej przewidywalnego 
otoczenia prawnego. 

 Podstawową kwestią jest przejrzystość danych i możliwość ich korekty lub usunięcia oraz 
zgłaszanie przypadków naruszeń. 

 Ograniczenie obciążeń administracyjnych i uproszczenie wymogów w zakresie 
zawiadamiania, aby pomóc zwiększyć zaufanie do Internetu i środowiska internetowego.



 Dostosowanie przepisów o ochronie danych do nowych, przyszłych wyzwań i innowacji 
w zakresie ochrony danych, takich jak przetwarzanie dokonywane w Internecie przy 
pomocy oprogramowania, wspólnych zasobów i informacji znajdujących się na odległych 
serwerach („przetwarzanie w chmurze” (ang. cloud computing)).

Usługi pocztowe 

Sprawne funkcjonowanie usług pocztowych ma zasadnicze znaczenie dla handlu 
elektronicznego i sprzedaży na odległość. Różne produkty będące przedmiotem handlu 
elektronicznego są dostępne jedynie w elektronicznym handlu transgranicznym, a często 
zdarza się, że produkty dostępne w kraju mogą zostać zakupione z zagranicy nawet po 
niższej cenie. Oznacza to, że usługi przewozu paczek będą nadal rozwijać się.

Fizyczna dostawa towarów jest nadal postrzegana przez dostawców i kupujących jako 
bariera. W transgranicznym handlu elektronicznym przewóz paczek z jednego kraju do 
drugiego mógłby w niektórych przypadkach oznaczać wyższe stawki niż przy dostawie 
krajowej. Różnice w cenach mogą wynikać między innymi z: jakości usługi; usługi 
monitorowania przesyłek; odległości; czasu; granic wodnych między regionami.

Utworzenie „FRONTEX-u dla towarów” na zewnętrznej granicy UE, aby rozwiązać 
problemy z egzekwowaniem przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, może 
przynieść skutki odwrotne do zamierzonych, ponieważ zamiast zwiększać ochronę może 
poważnie utrudniać funkcjonowanie łańcuchów dostaw pocztowych i ekspresowych bez 
dodatkowych korzyści.

W białej księdze na temat transportu (COM(2011) 0144 wersja ostateczna) rok 2030 został 
określony jako docelowy termin przeniesienia 30% transportu na środki transportu 
kolejowego i wodnego transportu śródlądowego. Należy zadbać o to, by nie zniszczyć modeli 
biznesowych w handlu elektronicznym, takich jak dostawa w ciągu jednego dnia.

Propozycje:

 Ujednolicenie i uproszczenie przepisów mających wpływ na usługi pocztowe w 
transgranicznym handlu elektronicznym, zwłaszcza przepisów dotyczących podatku 
VAT. 
 Doprecyzowanie przepisów dotyczących usług magazynowych (które i czyje 
prawo ma zastosowanie oraz czyj VAT). 
 Ujednolicenie podatków ekologicznych i opłat drogowych (eurowinieta), 
ponieważ mogłyby one zwiększać opłaty i koszty ponoszone przez klientów 
korzystających z transgranicznego handlu elektronicznego.
 Sprecyzowanie praw transportowych i poprawa transportu: niezawodność; 
szybkość dostawy; usługa przyjazna dla klienta i dobra polityka zwrotów.

VAT 

Jedną z największych przeszkód na szczeblu ogólnoeuropejskim jest podatek VAT. Zielona 
księga na temat VAT (COM(2010) 695 wersja ostateczna) jest doskonałym narzędziem 
służącym do dalszej refleksji i dialogu; musimy jednak podjąć większe działania, aby móc 



zwiększyć handel elektroniczny i sprzedaż internetową. Kwestię tę trzeba rozwiązać 
stosunkowo szybko. Istnieją możliwości zmniejszenia VAT lub w razie konieczności 
zwolnienia z tego podatku. Bardzo istotne jest dostarczanie obywatelom wiedzy o sposobie 
korzystania z handlu elektronicznego i konieczny jest przegląd obecnego systemu 
dostarczania informacji na temat VAT w internetowej sprzedaży detalicznej. 

Propozycje:

 Uproszczenie i ujednolicenie obecnych przepisów dotyczących VAT w sprzedaży na 
odległość;

 Zmniejszenie obciążeń administracyjnych, w szczególności dla MŚP;
 Utworzenie kompleksowego punktu obsługi (propozycja z 2004 r.);
 Sprecyzowanie, czyja jurysdykcja ma zastosowanie do aspektów podatku VAT 

związanych z transgranicznym handlem elektronicznym;
 Zbadanie możliwości zmniejszenia VAT lub zwolnienia z tego podatku w przypadku 

transgranicznych transakcji internetowych.

Prawa własności intelektualnej i egzekwowanie przepisów

Ochrona praw własności intelektualnej oraz walka z podrabianiem towarów i piractwem są 
poważnymi wyzwaniami. Podstawowe znaczenie ma system europejski, który określa ramy 
prawne pozwalające na poprawę i aktualizację prawodawstwa dotyczącego egzekwowania 
przepisów, praw autorskich i zarządzania prawami zbiorowymi w celu dostosowania ich do 
cyfrowej gospodarki XXI w.

Należy pozwolić na dalszy rozwój legalnego handlu elektronicznego, lecz konieczne jest 
jednoczesne przeciwdziałanie nielegalnej działalności oraz zwalczanie podrabiania towarów i 
piractwa, aby zwiększyć zaufanie konsumentów, a także niezbędna jest ochrona praw 
własności intelektualnej oraz dzieł twórców i innowatorów. Opublikowany w maju protokół
ustaleń z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży podrabianych towarów w Internecie był 
dobrym krokiem naprzód i jest podstawą porozumień dotyczących budowania zaufania 
konsumentów oraz rozwoju handlu elektronicznego, ponieważ stanowi wykonanie środków 
przeciwdziałania podrabianiu towarów. 

Propozycje:

 Przegląd dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej do 2012 r. w celu 
poprawy egzekwowania i dostosowania jej do funkcjonowania w dobie cyfrowej.

 Poprawa ram prawnych, w których funkcjonują prawa własności intelektualnej.
 Zaproponowanie i wdrożenie skutecznych przepisów w celu uproszczenia zarządzania 

zbiorowego w Europie.
 Otwarcie bazy danych dotyczącej możliwości i wyzwań, które tworzy internetowa 

dystrybucja utworów audiowizualnych.

Znak zaufania 



W Europie istnieje już wiele oznakowań jakości. Problem polega na tym, że nie zapewniają 
one wystarczającej gwarancji w transgranicznym handlu elektronicznym. W związku z tym 
potrzebny jest europejski znak zaufania.
Europejski znak zaufania musi być prosty, dobrze zaprojektowany, treściwy, aby wnosił 
wartość dodaną w handel elektroniczny i zwiększał zaufanie konsumentów, co umożliwiłoby 
szybkie osiągnięcie przejrzystości. Powinien on być nadrzędną marką zapewniającą 
prawdziwe gwarancje w całym obszarze działania, aby zwiększyć zaufanie zarówno 
konsumentów, jak i przedsiębiorstw, powinien zapewniać pewność prawną i system 
gwarancji zwrotu pieniędzy konsumentom, znormalizowany unijny system alternatywnego 
rozwiązywania sporów obejmujący system internetowy z opcją wielojęzyczną, dawać 
możliwość zapoznania się z oceną sprzedawcy i opiniami klientów oraz zapewniać 
odpowiedzialność przedsiębiorstw za treść ich ofert. Instytucjonalna organizacja organu 
uprawnionego do wydawania znaku zaufania jest trudną kwestią, ponieważ na jednolitym 
rynku nie istnieje niezależny europejski organ regulacyjny. Potrzebna jest większa dyskusja.

Propozycja:

 Utworzenie platformy twórców polityki, zainteresowanych stron i ekspertów, którzy 
dokonaliby analizy wdrożenia systemu w zakresie europejskiego znaku zaufania.

 Kodeks postępowania w przypadku wydawania znaku zaufania dla handlu 
internetowego musi być najwyższym standardem, jeśli ma on mieć istotne znaczenie i 
jeśli ma być widoczny. Oznacza to, że aby stał się rzeczywiście skuteczny, konieczne 
jest również inwestowanie w niego w sposób racjonalny.

Działania następcze: 

 Konieczna jest całościowa wizja potrzeb w zakresie handlu elektronicznego. Trzeb 
rozwiązać problem obecnego podziału jednolitego rynku pomiędzy 27 państw 
członkowskich, a także różnic w VAT, i jednocześnie należy zwiększyć zaufanie 
konsumentów i przedsiębiorstw handlowych do handlu elektronicznego. Utworzenie 
specjalnego systemu handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym, podobnego do 28. 
systemu omawianego obecnie w instytucjach UE, w celu pokonania bieżących barier. 

 Należy opracować akt o jednolitym handlu elektronicznym, na wzór nowego Aktu o 
jednolitym rynku. 

 Celem grupy roboczej jest dalsze wykorzystanie prac przeprowadzonych już podczas tych 
4 posiedzeń i potraktowanie ich jako strategicznych ram dla handlu elektronicznego.
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w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych
W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień

W strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu1 przedstawiono wizję europejskiej konkurencyjnej społecznej 
gospodarki rynkowej w perspektywie kolejnej dekady, uwzględniającej trzy współzależne i 
wzajemnie uzupełniające się priorytety: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej; 
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i 
terytorialną.
Zamówienia publiczne, stanowiąc jedno z narzędzi rynkowych, które powinny służyć do 
realizacji powyższych celów, są kluczowym elementem strategii „Europa 2020”. W 
szczególności w strategii „Europa 2020” postuluje się, aby poprzez zamówienia publiczne:
° poprawić warunki ramowe prowadzenia działalności innowacyjnej przez 
przedsiębiorstwa, przy pełnym wykorzystaniu strategii tworzenia popytu2; 
° wspierać przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i efektywnie korzystającą z 
zasobów, np. poprzez sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień 
publicznych; oraz 
° poprawić otoczenie biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP.
W strategii „Europa 2020” podkreśla się ponadto, że polityka zamówień publicznych musi 
zagwarantować jak najlepsze wykorzystanie środków publicznych, a rynki zamówień 
publicznych muszą pozostać otwarte dla całej UE. Uzyskanie optymalnych rezultatów 
zakupów dzięki skutecznym procedurom ma zasadnicze znaczenie w kontekście surowych 
ograniczeń budżetowych i trudności gospodarczych doświadczanych w wielu państwach 
członkowskich UE. W obliczu tych wyzwań bardziej niż kiedykolwiek potrzebny jest 
sprawny i skuteczny europejski rynek zamówień, który może pomóc w realizacji tych 
ambitnych celów. 
Wiele zainteresowanych stron zwróciło uwagę na konieczność przeprowadzenia rewizji 
unijnego systemu zamówień publicznych w celu zwiększenia jego skuteczności i 
efektywności. W związku z tym Komisja zapowiedziała w Akcie o jednolitym rynku3, że 
przeprowadzi szerokie konsultacje w celu przygotowania, najpóźniej na początku 2012 r., 
wniosków ustawodawczych służących uproszczeniu i aktualizacji europejskiego 
prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych, aby uelastycznić udzielanie zamówień 
oraz umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych do wspierania realizacji innych 
polityk.
Obecna generacja dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a mianowicie dyrektywy 
2004/17/WE4 oraz 2004/18/WE1, stanowi ostatni etap długiego procesu ewolucji prawa, który 

                                               
1 Zob. komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r., COM(2010) 2020.
2 Problematyka ta jest również przedmiotem komunikatu Komisji poświęconego „Unii innowacji” 
(SEC(2010) 1161), jednej z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, w którym podjęto kwestię 
strategicznego wykorzystania zamówień publicznych do promowania badań naukowych i innowacji. Wzywa się 
w nim państwa członkowskie do zarezerwowania części ich budżetów zamówieniowych na badania i innowacje 
oraz informuje się, że Komisja zapewni wytyczne i mechanizmy wsparcia dla instytucji zamawiających.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów: „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki 
rynkowej o wysokiej konkurencyjności” z dnia 27 października 2010 r., COM(2010) 608.
4 Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca 
procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s.1). Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającym dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 
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rozpoczął się w 1971 r. wraz z przyjęciem dyrektywy 71/305/EWG2. Głównym celem 
wspomnianych dyrektyw jest zapewnienie wykonawcom możliwości korzystania w pełni z 
podstawowych swobód w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zagwarantowanie 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur. W obecnych dyrektywach wymienia się 
również szereg celów dotyczących uwzględnienia w ich ramach innych polityk, takich jak 
ochrona środowiska, kwestie społeczne3 czy walka z korupcją4. 
Zważywszy na kluczową rolę zamówień publicznych w podejmowaniu dzisiejszych wyzwań, 
należy unowocześnić istniejące narzędzia i metody w celu ich lepszego dopasowania pod 
kątem zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Do osiągnięcia jest 
kilka celów uzupełniających.
Cel pierwszy to poprawa skuteczności wydatków publicznych. Z jednej strony obejmuje to 
poszukiwanie możliwie najlepszych rezultatów zakupów (najlepsza relacja ceny do jakości). 
Aby osiągnąć ten cel, kluczowe jest stworzenie jak największej konkurencji w odniesieniu do 
zamówień publicznych udzielanych na rynku wewnętrznym. Należy zapewnić oferentom 
możliwość konkurowania w oparciu o równe szanse oraz zapobiec zakłóceniom konkurencji. 
Ponadto niezbędne jest zwiększenie skuteczności samego procesu udzielania zamówień: 
usprawnienie procedur z uwzględnieniem ukierunkowanych środków upraszczających w 
odpowiedzi na szczególne potrzeby małych instytucji zamawiających mogłoby pomóc 
nabywcom publicznym w uzyskaniu możliwie najlepszych rezultatów zakupów przy 
możliwie najmniejszych nakładach, jeśli chodzi o czas i środki publiczne. Skuteczniejsze 
procedury będą korzystne dla wszystkich wykonawców i ułatwią uczestnictwo zarówno MŚP, 
jak i oferentom transgranicznym. Uczestnictwo transgraniczne w unijnych procedurach 
udzielania zamówień publicznych pozostaje faktycznie na niskim poziomie5. Jeśli porównać 
tę sytuację z sektorem prywatnym, widać, że istnieje nadal znaczący potencjał, który można 
wykorzystać. Wspomniany cel dotyczący zwiększenia skuteczności zamówień publicznych 
jest przedmiotem pytań zawartych głównie w części 2 (ulepszenie pakietu narzędzi dla 
instytucji zamawiających) oraz w części 3 (zwiększenie dostępności europejskiego rynku 
zamówień) zielonej księgi.
Kolejnym celem uzupełniającym jest umożliwienie lepszego wykorzystania zamówień 
publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych: obejmuje to 
ochronę środowiska, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami i większą efektywność 
energetyczną, przeciwdziałanie zmianom klimatu, promowanie innowacji i włączenia 
społecznego, a także zapewnienie możliwie najlepszych warunków dla świadczenia wysokiej 

                                                                                                                                                  
2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur 
udzielania zamówień (Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 64).
1 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 
30.4.2004, s. 114). Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1177/2009. W dalszej 
części dokumentu za punkt wyjściowy przyjmuje się przepisy dyrektywy 2004/18/WE; o ile jednak nie 
wskazano wyraźnie inaczej, należy rozumieć, że tekst odnosi się również (mutatis mutandis) do odpowiednich 
przepisów dyrektywy 2004/17/WE. Termin „instytucja zamawiająca” można zatem rozumieć jako odnoszący się 
zarówno do organów, których zamówienia podlegają dyrektywie 2004/18/WE, jak i do „podmiotów 
zamawiających” objętych dyrektywą 2004/17/WE.
2 Dyrektywa 71/305/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 185 z 16.8.1971, s. 5).
3 Zob. motywy 5 i 46 dyrektywy 2004/18/WE oraz motywy 12 i 55 dyrektywy 2004/17/WE.
4 Zob. motyw 43 dyrektywy 2004/18/WE i odpowiadający mu motyw 40 dyrektywy 2004/17/WE.
5 Zgodnie z niedawnymi badaniami, jedynie 1,6 % zamówień publicznych udzielanych jest podmiotom z 
innych państw członkowskich. Pośrednie uczestnictwo transgraniczne – poprzez filie spółek bądź partnerów 
ulokowanych w państwie członkowskim instytucji zamawiającej – występuje częściej. Niemniej jednak 
wskaźnik pośredniego uczestnictwa transgranicznego jest również stosunkowo niski (11 %).
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jakości usług publicznych. Realizacja tego celu może również przyczynić się do osiągnięcia 
celu pierwszego, tj. poprawy skuteczności wydatków publicznych, m.in. dzięki przesunięciu 
nacisku z najniższej ceny początkowej na najniższy koszt cyklu życia1. Kwestie związane z 
tym celem zostały omówione w części 4 zielonej księgi (strategiczne wykorzystanie 
zamówień publicznych).
Dalszy rozwój prawa UE w zakresie zamówień publicznych mógłby również przyczynić się 
do rozwiązania istotnych kwestii, które nie zostały jak dotąd należycie podjęte, takich jak 
zapobieganie zjawiskom korupcji i faworyzowania oraz ich zwalczanie (część 5) czy sposób 
poprawy dostępu przedsiębiorstw europejskich do rynków państw trzecich (część 6). Ponadto 
przegląd ram legislacyjnych może być okazją do przeanalizowania, czy nie należałoby 
doprecyzować niektórych podstawowych pojęć i koncepcji, aby zapewnić instytucjom 
zamawiającym i przedsiębiorstwom większą pewność prawną (część 1). W tym kontekście
przegląd ten może być w pewnym stopniu okazją do zwiększenia konwergencji między 
zasadami pomocy państwa i przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
Zielona księga odzwierciedla szereg pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób można lepiej 
osiągnąć różnorodne cele. Należy jednak zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia 
konfliktów pomiędzy różnymi celami (np. uproszczenie procedur a uwzględnienie celów 
innych polityk). Te różne cele przekładają się czasami na warianty polityki, które mogą 
zmierzać w różnych kierunkach, co będzie wymagać dokonania przemyślanego wyboru na 
późniejszym etapie. 
Ponadto zakres możliwych zmian legislacyjnych nie jest nieograniczony. Zmiany legislacyjne 
będą musiały być spójne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE bądź mogą wymagać 
podjęcia odpowiednich negocjacji ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami w sprawie 
ewentualnych żądań dotyczących rekompensat. Wspomniane zobowiązania, określone w 
porozumieniu wielostronnym2 oraz w siedmiu umowach dwustronnych3, mogą mieć zatem 
skutek ograniczający zakres ewentualnych poprawek przepisów. Odnosi się to zwłaszcza do 
progów stosowania przepisów UE dotyczących zamówień publicznych, definicji zakupów i 
nabywców publicznych, a także pewnych kwestii proceduralnych, m.in. kwestii dotyczących 
specyfikacji technicznych oraz terminów. 
Bieżąca konsultacja nie dotyczy tematu koncesji; były one przedmiotem wcześniejszych 
odrębnych konsultacji i oceny skutków. Intencją Komisji jest zaproponowanie przepisów 
mających na celu zwiększenie pewności prawnej dla instytucji zamawiających oraz 
wykonawców na poziomie regionalnym i lokalnym w całej Europie, jak również ułatwienie 
rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych. Kwestie dotyczące e-zamówień zostały omówione 
w odrębnej zielonej księdze, która została opublikowana w dniu 18 października 2010 r.4
Równolegle z przygotowaniem niniejszej zielonej księgi Komisja rozpoczyna kompleksową 
ocenę unijnej polityki zamówień publicznych w zakresie jej oddziaływania i efektywności 
pod względem kosztów. W ramach tej oceny zebrane zostaną rynkowe dowody dotyczące 
funkcjonowania aktualnych przepisów w zakresie zamówień, aby zapewnić praktyczny wgląd 
w obszary, które wymagają usprawnienia. Wyniki tego nowego badania zostaną podane do 
wiadomości publicznej latem 2011 r.

                                               
1 Klasyczny przykład to niepodejmowanie opłacalnych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej 
z uwagi na fakt, iż wydatki inwestycyjne oraz operacyjne są zarządzane oddzielnie w ramach różnych procedur 
budżetowych. 
2 Porozumienie w sprawie zamówień publicznych (GPA) w ramach WTO, zob. 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/international_en.htm.
3 Informacje na temat umów dwustronnych: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-
relations/.
4 Zielona księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE, SEC (2010) 1214 z 18.10.2010 r.



PL Error! Unknown document property name. PL

Uwagi zainteresowanych stron do niniejszej zielonej księgi, wraz z wynikami wspomnianej 
oceny, będą stymulowały debatę na temat przyszłej reformy przepisów UE w zakresie 
zamówień publicznych, czego rezultatem będzie przedstawienie wniosku dotyczącego zmian 
ustawodawczych. 

6. NA CZYM POLEGAJĄ PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
Wydatkując środki publiczne, nabywcy publiczni muszą uwzględniać inne potencjalne 
korzyści niż te, które biorą pod uwagę przedstawiciele sektora prywatnego, zagrożeni 
stratami, a nawet upadłością, i pozostający pod bezpośrednim wpływem sił rynkowych. 
Z powyższych względów przepisy dotyczące zamówień publicznych przewidują szczegółowe 
procedury udzielania zamówień, aby umożliwić dokonywanie zakupów publicznych w 
najbardziej racjonalny, przejrzysty i uczciwy sposób. Aby zrekompensować ewentualny brak 
dyscypliny handlowej w zakupach publicznych oraz chronić przed stosowaniem kosztownych 
preferencji na korzyść krajowych bądź lokalnych wykonawców, wprowadza się środki 
zabezpieczające.
W związku z tym regulacje europejskie mają zastosowanie do wszystkich zamówień 
publicznych, które są przedmiotem potencjalnego zainteresowania podmiotów działających 
na rynku wewnętrznym, zapewniając równy dostęp i uczciwą konkurencję w odniesieniu do 
zamówień publicznych udzielanych w ramach europejskiego rynku zamówień.

6.1. Czynności zakupowe
Celem przepisów dotyczących zamówień publicznych jest zasadniczo regulowanie czynności 
zakupowych instytucji zamawiających. Zakres stosowania dyrektyw UE w sprawie zamówień 
publicznych nie jest jednak wyraźnie ograniczony do zakupów dotyczących określonych 
potrzeb instytucji zamawiającej1. Wywołało to debatę dotyczącą zastosowania dyrektyw w 
sytuacjach, gdy instytucje publiczne zawierają umowy, które ustanawiają prawnie wiążące 
obowiązki do celów niezwiązanych z ich własnymi potrzebami zakupowymi. 
Dotyczy to, przykładowo, przypadków, w których umowa o udzieleniu dotacji na świadczenie 
pomocy obejmuje prawnie wiążący obowiązek świadczenia określonych usług przez 
beneficjenta. Tego rodzaju obowiązki są zazwyczaj ustanawiane w celu zapewnienia 
właściwego wykorzystania funduszy publicznych; nie mają one na celu zaspokojenia potrzeb 
zamówieniowych instytucji publicznej przyznającej pomoc.
Organy państw członkowskich oraz inne zainteresowane strony skarżą się na brak pewności 
prawnej, jeśli chodzi o zakres stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w 
takich sytuacjach, i poprosiły o wyjaśnienie intencji tych przepisów. W swoim najnowszym 
orzecznictwie Trybunał stwierdził, iż pojęcie zamówień publicznych wymaga, aby roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, które są przedmiotem zamówienia, były realizowane dla 
bezpośredniego przysporzenia gospodarczego instytucji zamawiającej2. 
Pytanie:
1. Czy uważają Państwo, że zakres stosowania dyrektyw w sprawie zamówień 

publicznych powinien być ograniczony do czynności zakupowych? Czy tego rodzaju 
ewentualne ograniczenie powinno po prostu usankcjonować kryterium 
bezpośredniego przysporzenia gospodarczego rozwinięte przez Trybunał, czy też 
powinno ono przewidywać dodatkowe/alternatywne warunki i pojęcia?

                                               
1 Zob. wyrok z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie C-126/03, Komisja przeciwko Niemcom, pkt 18.
2 Wyroki: z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-451/08, Helmut Müller GmbH, pkt 47-54; oraz z dnia 15 
lipca 2010 r., Komisja przeciwko Niemcom, pkt 75. 
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6.2. Zamówienia publiczne
Obecna klasyfikacja zamówień publicznych – wyróżniająca roboty budowlane, dostawy i 
usługi – jest częściowo wynikiem historycznego rozwoju. Konieczność zaklasyfikowania 
zamówień publicznych do jednej z tych kategorii na samym początku procesu może 
przysporzyć trudności, na przykład w przypadku zamówień na zakup aplikacji 
informatycznych, które można uznać za zamówienia albo na dostawy, albo na usługi, w 
zależności od okoliczności. Dyrektywa 2004/18/WE zawiera specjalne reguły dotyczące 
zamówień mieszanych, które zostały następnie rozwinięte w ramach orzecznictwa. W opinii 
Trybunału, w przypadku gdy zamówienie obejmuje elementy odnoszące się do różnych 
typów, przepisy mające zastosowanie należy ustalić poprzez określenie głównego celu 
zamówienia.
Niektórych z tych problemów można by uniknąć poprzez uproszczenie obecnej struktury 
przepisów. Można wyobrazić sobie na przykład określenie tylko dwóch typów zamówień 
publicznych, jak ma to miejsce w przypadku systemu GPA, w którym wyróżnia się jedynie 
dostawy i usługi, natomiast roboty budowlane uważa się za formę usług („zamówienie na 
usługi budowlane”). Można również rozważyć ewentualność wykorzystania ujednoliconego 
pojęcia zamówienia publicznego i stosowania rozróżnienia według przedmiotu zamówienia 
tylko w przypadkach, gdy jest to ściśle konieczne (na przykład w ramach przepisów 
dotyczących progów).
Pytanie:
2. Czy uważają Państwo za właściwą obecną strukturę zakresu przedmiotowego 

przepisów z jej podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi? Jeśli nie, to jaką 
alternatywną strukturę zaproponowaliby Państwo?

Niezależnie od ewentualnego przeformułowania typów zamówień konieczne może być 
dokonanie rewizji i uproszczenia aktualnych definicji różnych typów zamówień.
Dotyczy to w szczególności definicji „zamówień publicznych na roboty budowlane”, 
określonej w art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE, zawierającej trzy alternatywne 
warunki, które są skomplikowane i które się częściowo pokrywają. Pojęcie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane obejmuje: wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i 
wykonanie, określonych robót budowlanych, których rodzaje wymieniono w załączniku do 
dyrektywy; wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie, obiektu 
budowlanego zdefiniowanego w art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy; i wreszcie „realizację, za 
pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym 
przez instytucję zamawiającą”. Ten ostatni warunek dodano, aby upewnić się, że 
przedmiotowa definicja obejmuje przypadki, w których roboty budowlane nie są realizowane 
przez samego wykonawcę, lecz przez osoby trzecie działające w imieniu wykonawcy.
Można rozważyć uproszczenie definicji poprzez zastąpienie obecnej struktury dużo prostszym 
i jaśniejszym zestawem warunków obejmujących wszystkie rodzaje działalności budowlanej, 
niezależnie od ich charakteru i celu, z uwzględnieniem działalności związanej z realizacją 
określonych robót budowlanych, w tym przez osoby trzecie.
Pytanie:
3. Czy uważają Państwo, że należy dokonać rewizji i uproszczenia definicji 

„zamówienia na roboty budowlane”? Jeśli tak, czy sugerowaliby Państwo rezygnację 
z odniesienia do szczegółowego wykazu załączonego do dyrektywy? Jakie elementy 
zawierałaby proponowana przez Państwa definicja?

Usługi typu A/B
Jeszcze poważniejszą kwestię stanowi zakres objęcia przepisami zamówień na usługi. 
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W obecnych dyrektywach dokonuje się rozróżnienia między tzw. „usługami typu A”1 oraz 
„usługami typu B”2. O ile usługi typu A podlegają pełnym procedurom określonym w 
dyrektywach, o tyle w przypadku udzielania zamówień na usługi typu B należy jedynie 
przestrzegać przepisów dotyczących specyfikacji technicznych oraz przesyłania ogłoszeń o 
wynikach procedury udzielania zamówienia3. Jednak zgodnie z orzecznictwem ETS, 
instytucje zamawiające udzielające zamówień na usługi typu B muszą przestrzegać 
podstawowych reguł prawa pierwotnego UE, w szczególności zasad niedyskryminacji, 
równego traktowania i przejrzystości, jeżeli przedmiotowe zamówienia stanowią przedmiot 
zainteresowania transgranicznego4. Pociąga to za sobą obowiązek zapewnienia 
odpowiedniego poziomu informacji, aby umożliwić zainteresowanym wykonawcom z innych 
państw członkowskich podjęcie decyzji dotyczącej wyrażenia zainteresowania zamówieniem.
Pierwotną intencją prawodawcy było ograniczenie pełnego stosowania dyrektywy, w okresie 
przejściowym, do pewnych określonych zamówień na usługi, które zdawały się przedstawiać 
rosnący potencjał, jeśli chodzi o handel transgraniczny5. Należy mieć świadomość, że w 
kontekście otwartego charakteru wykazu „usług typu B” (zob. kategoria 27 „Inne usługi”), 
pełne stosowanie dyrektywy w odniesieniu do usług jest faktycznie wyjątkiem, natomiast 
zasadę stanowi traktowanie ich jako „usług typu B”.
Istnieją pewne obawy, czy taka sytuacja jest właściwa w świetle ekonomicznego i prawnego 
rozwoju rynku wewnętrznego. W przypadku niektórych usług wymienionych jednoznacznie 
w wykazie „B”, takich jak usługi transportu wodnego, usługi hotelarskie, usługi rekrutacji i 
pozyskiwania personelu czy usługi bezpieczeństwa, trudno jest w rzeczywistości przyjąć, że 
stanowią one w mniejszym stopniu przedmiot zainteresowania transgranicznego niż usługi 
wskazane w wykazie „A”.
Ponadto rozróżnienie między usługami „A” i „B” jest źródłem trudności i możliwych błędów, 
jeśli chodzi o stosowanie przepisów. Tak jak w przypadku klasyfikacji zamówień, występują 
problemy dotyczące sytuacji wątpliwych i zamówień mieszanych6. Poza tym tego rodzaju 
rozróżnienie nie występuje w większości systemów partnerów handlowych. Obecna sytuacja 
prawna utrudnia zatem uzyskanie dalszych zobowiązań w zakresie otwarcia rynków ze strony 
naszych partnerów handlowych, ponieważ UE nie jest w stanie zaoferować wzajemności, 
zwłaszcza w przypadku usług, które zyskały istotne znaczenie z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego i handlu transgranicznego. 
Najbardziej naturalnym rozwiązaniem byłoby usunięcie rozróżnienia między obecnymi 
usługami „B” i „A” oraz zastosowanie standardowych uregulowań w odniesieniu do 
wszystkich zamówień na usługi7. Korzyścią takiego rozwiązania byłoby uproszczenie 
obowiązujących przepisów. Jeżeli obecne konsultacje wykażą, że konieczne jest uproszczenie 
zasadniczych uregulowań, tego rodzaju uproszczenie mogłoby również ułatwić zniesienie 
obecnych specjalnych uregulowań w odniesieniu do usług typu B. 
Pytania:
4. Czy uważają Państwo, że należy zrewidować zróżnicowane podejście do usług typu 

A i B?

                                               
1 Usługi wymienione w załączniku II A do dyrektywy 2004/18/WE lub załączniku XVII A do dyrektywy 
2004/17/WE.
2 Usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE lub załączniku XVII B do dyrektywy 
2004/17/WE.
3 Zob. art. 20 i 21 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 31 i 32 dyrektywy 2004/17/WE.
4 Zob. wyrok z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie C-507/03, Komisja przeciwko Irlandii, pkt 24-31.
5 Zob. motyw 19 dyrektywy 2004/18/WE.
6 Zob. art. 22 dyrektywy 2004/18/WE.
7 Kwestię usług społecznych omówiono w sekcji 4.4 poniżej.
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5. Czy sądzą Państwo, że dyrektywy w sprawie zamówień publicznych powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich usług w oparciu o ewentualnie bardziej elastyczne 
standardowe uregulowania? Jeśli nie, proszę wskazać usługi, które powinny być 
nadal objęte aktualnie obowiązującymi uregulowaniami dla usług typu B, a także 
przedstawić uzasadnienie.

Progi 
Niektóre zainteresowane strony uważają obecnie, że progi określone w dyrektywach są zbyt 
niskie i domagają się ich podniesienia na podstawie tego, iż zainteresowanie transgraniczne 
uznaje się za zbyt ograniczone, aby uzasadnić obciążenia administracyjne związane z 
procedurą udzielania zamówienia w przypadku zamówień o stosunkowo niskiej wartości 
objętych aktualnie zakresem dyrektyw. 
Skutkiem podniesienia progów byłoby jednak zwolnienie większej liczby zamówień z 
wymogu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na poziomie UE, co zmniejszyłoby możliwości 
biznesowe dla przedsiębiorstw w całej Europie. 
W każdym razie trzeba zauważyć, że wszelkie przyjęte przez UE zobowiązania 
międzynarodowe uwzględniają wartości progowe, które zostały ustalone na dokładnie takim 
samym poziomie jak w obecnych dyrektywach, z wyjątkiem tzw. „usług typu B” (a w 
szczególności usług społecznych)1. Wspomniane progi determinują możliwości dostępu do 
rynku i stanowią jeden z najważniejszych elementów tych wszystkich porozumień. 
Jakiekolwiek podniesienie progów obowiązujących w UE oznaczałoby automatycznie 
odpowiednie podwyższenie progów we wszystkich umowach zawartych przez UE (co 
oznacza nie tylko porozumienie GPA, lecz także wszelkie inne umowy międzynarodowe). 
Taka sytuacja mogłaby z kolei wywołać żądania dotyczące rekompensat ze strony naszych 
partnerów. Ich wartość mogłaby być dość poważna. 
Pytanie:
6. Czy postulowaliby Państwo podniesienie progów dotyczących stosowania dyrektyw 

UE pomimo faktu, iż pociągałoby to ze sobą opisane wyżej skutki na szczeblu 
międzynarodowym? 

Wyłączenia
Sekcja dotycząca „zamówień objętych wyłączeniem” w dyrektywie 2004/18/WE2 ma dość 
różnorodny charakter: niektóre wyłączenia oparte są na wyjątkach/ograniczeniach 
dotyczących zakresu obowiązywania Traktatu (art. 14) bądź na aspektach zachowania 
spójności z międzynarodowym porządkiem prawnym (art. 15) lub innymi rozwiązaniami 
prawnymi (art. 16 lit. c) i e)), podczas gdy inne wyłączenia są rezultatem wyborów 
politycznych (art. 16 lit. a), b), d), f), art. 17). Utrudnia to zastosowanie kompleksowej 
koncepcji podczas oceny konieczności rewizji tych przepisów. Rewizja tych wyłączeń musi 
być w każdym razie rozpatrywana w świetle zobowiązań międzynarodowych Europy, które 
odzwierciedlają obecnie wyjątki i derogacje zawarte w dyrektywach. Z tego punktu widzenia 
wprowadzenie jakiegokolwiek nowego wyłączenia byłoby z pewnością sprawą budzącą 
wątpliwości. Zobowiązania międzynarodowe pozostawiają jednak miejsce na aktualizację 
bądź doprecyzowanie treści oraz postaci wyłączeń. Można również rozważyć rezygnację z 
wyłączeń, które mogą nie być już potrzebne z uwagi na rozwój sytuacji prawnej, politycznej 
lub gospodarczej.
Pytania:

                                               
1 Kwestię usług społecznych omówiono w sekcji 4.4 poniżej.
2 Art. 12–18 dyrektywy 2004/18/WE.
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7. Czy uważają Państwo za właściwe aktualne przepisy dotyczące zamówień objętych 
wyłączeniem? Czy uważają Państwo, że konieczne jest przeformułowanie stosownej 
sekcji bądź doprecyzowanie poszczególnych wyłączeń? 

8. Czy uważają Państwo, że należy znieść, ponownie rozważyć bądź zaktualizować 
niektóre wyłączenia? Jeśli tak, to które? Co by Państwo proponowali?

6.3. Nabywcy publiczni
Zamówienia udzielane przez podmioty należące do sfery publicznej
Dyrektywa 2004/18/WE ma zastosowanie do zamówień udzielanych przez państwo (na 
wszystkich jego szczeblach), jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prawa 
publicznego, a także związki złożone z co najmniej jednej takiej jednostki lub jednego takiego 
podmiotu1. 
O ile pojęcia „państwa” oraz „jednostek samorządu terytorialnego” są stosunkowo jasne, to 
pojęcie „podmiotów prawa publicznego” jest bardziej złożone. Ma ono w zamierzeniu 
obejmować organizacje niezależne pod względem prawnym, które są ściśle powiązane z 
państwem oraz działają zasadniczo jak podmioty państwowe. Przykłady to nadawcy 
publiczni, uniwersytety, fundusze ubezpieczeń zdrowotnych czy przedsiębiorstwa komunalne.
Definicja zawarta w dyrektywie 2004/18/WE była przedmiotem całej serii wyroków ETS. W 
świetle tego orzecznictwa warunki można streścić w następujący sposób:
(26) Podmiot został ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie 

ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego.

(27) Posiada swoją osobowość prawną (na podstawie prawa prywatnego lub publicznego).

(28) Jest ściśle uzależniony, jeśli chodzi o finansowanie, zarząd bądź nadzór, od państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów prawa publicznego (zob. 
dokładne warunki w art. 1 ust. 9 akapit drugi lit. c)). 

Właściwe zastosowanie tych elementów wymaga przeprowadzenia każdorazowo 
szczegółowej analizy uwzględniającej czynniki takie jak poziom konkurencji na danym rynku 
oraz ocenę, czy podmiot prowadzi działalność w celach zarobkowych i czy pokrywa straty 
oraz ponosi ryzyko związane z jego działalnością. 
Pytanie:
9. Czy uważają Państwo za właściwe obecne podejście do kwestii definicji nabywców 

publicznych? W szczególności czy uważają Państwo, że należy doprecyzować i 
zaktualizować pojęcie „podmiotu prawa publicznego” w świetle orzecznictwa ETS? 
Jeśli tak, to jaki rodzaj aktualizacji uznaliby Państwo za właściwy?

Usługi użyteczności publicznej
W ramach obowiązującego systemu zamówień publicznych kwestie dotyczące udzielania 
zamówień w sektorach wodnym, energetycznym, transportowym i pocztowym reguluje 
specjalna dyrektywa 2004/17/WE. Wspomniane sektory mają wiele cech wspólnych: są to 
branże sieciowe, tzn. obejmujące korzystanie z fizycznych lub „wirtualnych” sieci (np. 
rurociągów, sieci elektrycznych, infrastruktury pocztowej, linii kolejowych itp.), bądź 
prowadzące eksploatację obszarów geograficznych, zazwyczaj na zasadzie wyłączności, w 

                                               
1 Jeśli chodzi o podmioty zobowiązane do stosowania dyrektywy 2004/17/WE, zob. pkt 7 poniżej.
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celu zapewnienia terminali lub w celu poszukiwania oraz wydobycia minerałów (ropy 
naftowej, gazu, węgla itp.). 
Kolejną cechą tych sektorów jest to, że przedmiotowe rodzaje działalności prowadzone są nie 
tylko przez organy publiczne, lecz także – a w niektórych państwach członkowskich przede 
wszystkim – przez firmy komercyjne, którymi mogą być przedsiębiorstwa państwowe bądź 
spółki prywatne działające na podstawie praw specjalnych lub wyłącznych. Głównym 
powodem objęcia wspomnianych sektorów przepisami zamówień publicznych był zamknięty 
charakter rynków, na których działają te podmioty, ze względu na istnienie praw specjalnych 
lub wyłącznych przyznawanych przez państwa członkowskie w zakresie zaopatrywania, 
zapewniania lub obsługi sieci służących do świadczenia danych usług. Rozszerzenie zakresu 
regulacji dotyczących zamówień publicznych w celu objęcia publicznych i prywatnych 
(komercyjnych) podmiotów sektorowych uznano za konieczne z uwagi na rozmaitość 
sposobów, w jakie organy krajowe mogą wpływać na zachowania tych jednostek, w tym 
poprzez możliwość przyznania (lub nieprzyznania) praw specjalnych lub wyłącznych, bądź 
poprzez zaangażowanie kapitałowe oraz obecność w ich organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych. 
Inaczej mówiąc, z uwagi na brak dostatecznej presji konkurencyjnej uznano, że konieczne jest 
wprowadzenie uregulowań polegających na zastosowaniu reguł proceduralnych określonych 
w dyrektywie sektorowej, aby zapewnić udzielanie zamówień na potrzeby przedmiotowych 
rodzajów działalności w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny. Obawiano się, że w 
przypadku braku specjalnych przepisów na decyzje dotyczące zamówień podejmowane przez 
podmioty sektorowe mogłyby wpływać praktyki faworyzowania, preferencje lokalne lub inne 
czynniki. 
Od tamtej pory wiele z tych sektorów zliberalizowano na poziomie unijnym lub krajowym 
(np. jeśli chodzi o branżę elektroenergetyczną i gazową, poszukiwanie i wydobycie 
węglowodorów, usługi pocztowe itp.) Doświadczenie pokazuje jednak, że „liberalizacja”, tzn. 
proces mający na celu zapewnienie swobodnego dostępu do danego rodzaju działalności, 
niekoniecznie automatycznie prowadzi do silnej konkurencji – „podmioty o ugruntowanej 
pozycji” zachowują często bardzo znaczące udziały w rynku, a w niektórych państwach 
członkowskich obecność przedsiębiorstw będących w posiadaniu państwa może również 
zakłócać funkcjonowanie rynku.
Obecna dyrektywa zawiera przepis, mianowicie art. 30, który umożliwia Komisji zwolnienie 
niektórych zamówień z zakresu stosowania dyrektywy, jeżeli poziom konkurencji (na 
rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony) sprawia, że presja konkurencyjna 
zagwarantuje niezbędną przejrzystość i niedyskryminację w przypadku zamówień 
związanych z prowadzeniem takiej działalności. Do tej pory Komisja przyjęła szesnaście tego 
rodzaju decyzji dotyczących dziewięciu różnych państw członkowskich, a jeden wniosek 
został wycofany. Branże, których dotyczyły jak dotąd te decyzje, to: sektor 
elektroenergetyczny (produkcja i sprzedaż), sektor gazowy (sprzedaż), sektory ropy naftowej 
i gazu (ziemnego), a także różne gałęzie sektora pocztowego (w szczególności logistyka, 
usługi w zakresie paczek i usługi finansowe). 
Ostatni punkt, jaki należy rozpatrzyć, to fakt, iż coraz więcej podmiotów prywatnych 
uzyskuje prawo do prowadzenia działalności w rezultacie przeprowadzenia otwartych i 
przejrzystych procedur, a tym samym nie posiadają one praw specjalnych lub wyłącznych w 
rozumieniu dyrektywy.
Należy również zauważyć, że pełny zakres dyrektywy sektorowej został usankcjonowany na 
poziomie międzynarodowym, w ramach GPA albo w umowach dwustronnych. Ewentualne 
ograniczenia zakresu mogłyby spowodować modyfikację zobowiązań międzynarodowych 
podjętych przez UE, co mogłoby prowadzić do żądań dotyczących rekompensat.
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Pytania:
10. Czy uważają Państwo, że potrzebne są nadal regulacje UE dotyczące zamówień 

publicznych w odniesieniu do tych sektorów? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

10.1. Jeśli tak, to: czy niektóre sektory, które są obecnie objęte zakresem, powinny zostać 
wyłączone, czy też przeciwnie należy objąć przepisami również inne sektory? Proszę 
wyjaśnić, które sektory powinny zostać objęte, oraz uzasadnić swoją odpowiedź.

11. Zakres stosowania dyrektywy jest obecnie określony w oparciu o rodzaje 
działalności, jaką prowadzą dane podmioty, ich status prawny (publiczne bądź 
prywatne) oraz, jeżeli są to podmioty prywatne, istnienie bądź brak praw specjalnych 
lub wyłącznych. Czy uważają Państwo powyższe kryteria za właściwe czy też należy 
zastosować inne kryteria? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. 

12. Czy można przyjąć, że zorientowany na osiągnięcie zysku lub komercyjny charakter 
spółek prywatnych wystarcza do zagwarantowania obiektywnego i uczciwego 
procesu udzielania zamówień przez te podmioty (nawet jeżeli działają one na 
podstawie praw specjalnych lub wyłącznych)?

13. Czy obecny przepis zawarty w art. 30 dyrektywy jest efektywnym sposobem 
dostosowywania zakresu obowiązywania dyrektywy do zmieniających się modeli 
regulacji i konkurencji na odpowiednich (krajowych i branżowych) rynkach? 

7. ULEPSZENIE PAKIETU NARZĘDZI DLA INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH

Instytucje zamawiające skarżą się czasem, iż instrumenty regulacyjne przewidziane w 
przepisach UE nie są w pełni dostosowane do ich potrzeb zakupowych. W szczególności 
twierdzą, że potrzebne są prostsze i bardziej elastyczne procedury. Uważają ponadto, iż w 
niektórych przypadkach zastosowanie pełnego zestawu przepisów nie jest wykonalne 
(zwłaszcza w przypadku zamówień udzielanych przez bardzo małe instytucje zamawiające), 
natomiast inne sytuacje (pewne formy współpracy publiczno-publicznej) należy całkowicie 
zwolnić z obowiązku stosowania przedmiotowych przepisów. Istnieją także obszary zakupów 
publicznych, w przypadku których instrumenty przewidziane w unijnych przepisach 
dotyczących zamówień mogą nie być wystarczające (wspólne zamówienia, szczególne 
problemy pojawiające się po udzieleniu zamówienia). 
Wątpliwości te zostaną omówione w poniższej sekcji. Z uwag przekazywanych przez 
wykonawców wynika jasno, że w przepisach UE muszą być zapisane pewne podstawowe 
wymogi gwarantujące równe szanse na poziomie europejskim oraz że niektóre bardziej 
szczegółowe przepisy obecnych dyrektyw należy poddać rewizji. Trzeba jednak zauważyć, że 
odchudzenie przepisów UE podlegać będzie pewnym ograniczeniom. Szereg wymogów 
proceduralnych wynika bezpośrednio z GPA i umów dwustronnych podpisanych przez UE, 
np. terminy dotyczące poszczególnych procedur, warunki zastosowania procedury 
negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia, czy publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. 
Eliminacja lub zmiana tych wymogów nie będzie możliwa bez renegocjacji zobowiązań 
międzynarodowych UE. Należy również mieć na uwadze, iż uzupełnieniem przepisów UE są 
znaczące korpusy przepisów na poziomie krajowym lub regionalnym. Regulacje uchylone na 
poziomie UE mogą zostać zastąpione przepisami na innych szczeblach, co może stworzyć 
ryzyko większego zróżnicowania ustawodawstwa krajowego i ewentualnego „pozłacania 
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regulacji” na szczeblu krajowym1. Wszelkie zmiany reguł proceduralnych będą również 
musiały zostać przeanalizowane pod kątem realizacji celu w zakresie zapewnienia możliwie 
największej konwergencji między prawem zamówień publicznych a innymi obszarami prawa 
UE, takim jak kontrola pomocy państwa.
Pytania: 
14. Czy uważają Państwo, że obecny poziom szczegółowości przepisów UE 

dotyczących zamówień publicznych jest właściwy? Jeśli nie, czy są one zbyt 
szczegółowe czy też niedostatecznie szczegółowe? 

7.1. Unowocześnienie procedur
Jednym z głównych tematów debaty publicznej jest kwestia, czy procedury przewidziane w 
dyrektywach odpowiadają w dalszym ciągu potrzebom instytucji zamawiających i 
wykonawców, czy też należy je zmodyfikować (i jeśli tak, to w jaki sposób), szczególnie w 
celu zmniejszenia stopnia złożoności i obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwej konkurencji w zakresie zamówień publicznych oraz optymalnych 
rezultatów zakupów.
Procedury ogólne 
Aktualne dyrektywy przewidują szeroki zakres narzędzi i procedur. Zarówno dyrektywa 
2004/17/WE, jak i dyrektywa 2004/18/WE pozostawiają zamawiającym swobodę wyboru 
między procedurą otwartą2 a procedurą ograniczoną3. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli 
chodzi o procedurę negocjacyjną z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu4. 
Dyrektywa sektorowa zapewnia większą elastyczność5, w rezultacie czego zamawiający 
sektorowi mają swobodę udzielania zamówień w drodze procedur negocjacyjnych pod 
warunkiem opublikowania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Natomiast zgodnie z 
dyrektywą 2004/18/WE procedury negocjacyjne z uprzednią publikacją mogą być stosowane 
wyłącznie na podstawie określonych przesłanek wymienionych w art. 30. W obu dyrektywach 
możliwość zastosowania procedur negocjacyjnych bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
ogranicza się do sytuacji wyjątkowych, które zostały wymienione w sposób wyczerpujący6 i 
są interpretowane w sposób restrykcyjny.

                                               
1 Pojęcie „pozłacania regulacji” odnosi się do sytuacji wprowadzania w prawie krajowym dodatkowych 
przepisów lub wymogów w stosunku do standardów wymaganych w stosownych przepisach UE.
2 W procedurze otwartej instytucje i podmioty zamawiające publikują ogłoszenie o zamówieniu, które 
jest podstawą dla składania ofert przez wszystkie zainteresowane strony. Biorąc pod uwagę oferentów, którzy 
spełniają kryteria kwalifikacji podmiotowej, instytucja zamawiająca wybiera ofertę, która w najlepszy sposób 
spełnia kryterium udzielenia zamówienia wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu (najniższa cena albo oferta 
najkorzystniejsza ekonomicznie). Ta procedura jest wykorzystywana w przypadku prawie ¾ wszystkich 
procedur podlegających zakresowi stosowania dyrektyw.
3 W przypadku procedury ograniczonej wszyscy wykonawcy mogą wyrazić swoje zainteresowanie 
udziałem w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, lecz jedynie niektórzy kandydaci, wybrani na podstawie 
kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, zostają zaproszeni do składania ofert. 
4 W przypadku procedury negocjacyjnej instytucje i podmioty zamawiające konsultują się z wybranymi 
przez siebie wykonawcami oraz negocjują z jednym z nich lub większą ich liczbą warunki umowy, jaka zostanie 
zawarta. Tego rodzaju negocjacje warunków oferty nie są możliwe w przypadku procedury otwartej ani 
procedury ograniczonej.
5 Większa elastyczność przewidziana w ramach dyrektywy sektorowej wynika z faktu, iż ma ona 
zastosowanie nie tylko do instytucji publicznych, lecz także do firm komercyjnych, którymi mogą być 
przedsiębiorstwa państwowe bądź spółki prywatne działające na podstawie praw specjalnych lub wyłącznych. 
Celem jest zatem zbliżenie tych procedur do praktyk handlowych, przy zachowaniu jednakże minimalnych 
wymogów dotyczących przejrzystości i równego traktowania.
6 Art. 31 dyrektywy 2004/18/WE, art. 40 ust. 3 dyrektywy 2004/17/WE.
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W przypadku usług zamawiający mogą również wykorzystywać konkursy1. W roku 2004 
wprowadzono do dyrektyw kilka szczególnych wariantów i narzędzi proceduralnych, m.in. 
dialog konkurencyjny2, dynamiczne systemy zakupów3 czy aukcje elektroniczne4. Kolejnym 
wprowadzonym w 2004 r. elementem elastyczności proceduralnej jest możliwość 
centralizacji zamówień poprzez dokonywanie zakupów w centralnej jednostce zakupującej5

lub poprzez tę jednostkę, bądź dzięki zawarciu umów ramowych6. Ponadto, w obliczu 
kryzysu finansowego, Komisja uznała za uzasadnione stosowanie procedury przyspieszonej7

w przypadku dużych projektów inwestycji publicznych realizowanych w 2009 i 2010 r. 
Ta rozszerzona gama wariantów proceduralnych powinna obecnie zostać poddana ocenie, aby 
sprawdzić, czy procedury przewidziane w obecnych dyrektywach stanowią w dalszym ciągu 
najlepszy pakiet narzędzi, jeśli chodzi o skuteczność zamówień, również pod kątem 
rosnącego znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych. Zarówno sam model różnych 
rodzajów procedur, jak i różne wymogi dotyczące poszczególnych etapów procedury8

określone w dyrektywach, powinny być przedmiotem kompleksowego przeglądu dotyczącego 
ich skuteczności pod względem zapewniania optymalnych rezultatów zakupów przy możliwie 
najmniejszych obciążeniach administracyjnych9. 
Pytania:
15. Czy uważają Państwo, że procedury określone w obecnych dyrektywach 

umożliwiają instytucjom zamawiającym uzyskiwanie możliwie najlepszych 
rezultatów zakupów? Jeśli nie, to: w jaki sposób należy udoskonalić te procedury, 
aby zmniejszyć obciążenia administracyjne/ koszty transakcyjne i skrócić czas 
procedur, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uzyskiwania przez instytucje 
zamawiające najlepszej relacji ceny do jakości?

                                               
1 Konkursy to procedury, które umożliwiają instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
nabycie planu bądź projektu wybranego przez sąd konkursowy w trybie konkurencyjnym, np. konkurs mający na 
celu zebranie pomysłów dotyczących zaprojektowania ośrodka gminnego dla dzielnicy, w której zaplanowano 
regenerację obszarów miejskich. Konkurs może być również wykorzystywany w innych dziedzinach, np. w celu 
uzyskania planów dotyczących możliwej przyszłej struktury sieci komunikacji między jednostkami administracji 
na różnych szczeblach.
2 W ramach tej procedury, przewidzianej dla szczególnie złożonych zamówień, szczegółowe warunki 
zamówienia mogą być ustalane w drodze dialogu prowadzonego między instytucją zamawiającą a kandydatami; 
kwestie te reguluje art. 29 dyrektywy 2004/18/WE (dialog konkurencyjny przewidziano jedynie w dyrektywie 
2004/18/WE). Zgodnie z najnowszymi danymi statystycznymi, stopień wykorzystania dialogu konkurencyjnego 
kształtował się jednak na poziomie poniżej 0,4 % procedur.
3 Art. 33 dyrektywy 2004/18/WE.
4 Art. 54 dyrektywy 2004/18/WE.
5 Art. 11 dyrektywy 2004/18/WE.
6 W tym względzie element zapewniający elastyczność wprowadzono jedynie do dyrektywy 2004/18/WE 
(zob. art. 32), ponieważ istniejące już (i odmienne) przepisy w dyrektywie sektorowej (art. 14) uznano za 
wystarczające, biorąc pod uwagę szczególny kontekst zamówień sektorowych.
7 Chodzi o procedurę przewidzianą w art. 38 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE w sytuacjach, w których ze 
względu na pilną konieczność normalne terminy nie mogą być zachowane. Zob. komunikat prasowy IP/08/2040 
z dnia 19 grudnia 2008 r.
8 Na przykład reguły dotyczące publikacji ogłoszeń, zawartości dokumentów przetargowych, ram 
czasowych procedury, dowodów spełniania kryteriów kwalifikacji, dokumentacji i komunikacji z oferentami.
9 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oferują oczywiście znaczące możliwości 
ulepszenia procedur z korzyścią dla wszystkich stron oraz zmniejszenia formalności, zwłaszcza w zakresie 
zbierania i dostarczania zaświadczeń. Ten aspekt debaty dotyczący unowocześnienia procedur nie jest poruszany 
przy okazji niniejszej zielonej księgi, ponieważ stanowi on przedmiot odrębnej konsultacji, przeprowadzanej w 
związku z zieloną księgą w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE, SEC(2010) 1214 z 18.10.2010 r.
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16. Czy przychodzą Państwu na myśl inne rodzaje procedur, które nie są dostępne w 
świetle obecnych dyrektyw, a które, Państwa zdaniem, mogłyby zwiększyć 
efektywność procedur udzielania zamówień publicznych pod względem kosztów? 

17. Czy uważają Państwo, że procedury i narzędzia przewidziane w dyrektywach, 
mające na celu realizację konkretnych potrzeb oraz ułatwienie udziału podmiotów 
prywatnych w inwestycjach publicznych poprzez partnerstwa publiczno-prywatne 
(np. dynamiczny system zakupów, dialog konkurencyjny, aukcje elektroniczne, 
konkursy), powinny zostać zachowane w obecnej formie, zmodyfikowane (jeśli tak, 
to w jaki sposób), czy też usunięte? 

18. Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie w zakresie stosowania procedury 
przyspieszonej w 2009 i 2010 r., czy postulowaliby Państwo ogólne wprowadzenie 
możliwości skracania terminów w określonych okolicznościach? Czy byłoby to 
możliwe, Państwa zdaniem, bez negatywnego oddziaływania na jakość ofert?

Więcej negocjacji
Zainteresowane strony sugerują często, że potrzebna jest większa elastyczność w procedurach 
udzielania zamówień, oraz że należy w szczególności zezwolić instytucjom zamawiającym na 
negocjowanie warunków umowy z potencjalnymi oferentami. 
Porozumienie GPA dopuszcza stosowanie negocjacji, o ile zostało to przewidziane w 
ogłoszeniu o zamówieniu. Tego rodzaju możliwość można by zatem przewidzieć w ogólnych 
ramach prawnych UE dotyczących zamówień publicznych pod warunkiem przestrzegania 
zasad niedyskryminacji i uczciwej procedury. Zapewniłoby to faktycznie instytucjom 
zamawiającym większą elastyczność umożliwiającą uzyskiwanie rezultatów zakupów 
rzeczywiście odpowiadających ich potrzebom.
Wariant ten musi zostać dogłębnie przedyskutowany ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, instytucjami zamawiającymi i wykonawcami. Ewentualne korzyści płynące ze 
zwiększenia elastyczności oraz potencjalnego uproszczenia należy rozważyć na tle 
podniesionego ryzyka wystąpienia zjawisk faworyzowania oraz, bardziej ogólnie, nadmiernie 
subiektywnych decyzji wynikających z większej uznaniowości instytucji zamawiających w 
przypadku procedury negocjacyjnej. Tego rodzaju subiektywność utrudniłaby z kolei 
wykazanie, iż zamówienie nie obejmuje w rezultacie pomocy państwa. Co więcej, 
zapewnienie instytucjom zamawiającym większego pola manewru przyniesie korzystne 
wyniki tylko w przypadku, gdy posiadają one niezbędną techniczną wiedzę ekspercką, 
znajomość rynku oraz umiejętności pozwalające na wynegocjowanie dobrej umowy z 
dostawcami. 
Należy wreszcie dokładnie ocenić rodzaj i wielkość zamówień, dla jakich prowadzenie 
negocjacji ma sens. Zainteresowane strony twierdzą często, iż negocjacje są szczególnie 
odpowiednie w przypadku udzielania mniejszych zamówień. Z drugiej strony, mogą one być 
przydatne również, bądź zwłaszcza, w przypadku zamawiania realizacji dużych projektów, w 
szczególności w drodze partnerstw publiczno-prywatnych. Zważywszy na złożoność 
zamówień dotyczących realizacji takich projektów, po stronie instytucji zamawiającej może 
istnieć jeszcze większe zapotrzebowanie na szczególnie elastyczne procedury oraz dużą 
swobodę negocjacyjną, jak również na większą techniczną wiedzę ekspercką, aby prowadzić 
te negocjacje. 
Pytania:
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19. Czy poparliby Państwo zwiększenie możliwości prowadzenia negocjacji w ramach 
procedur udzielania zamówień i/lub ogólne wprowadzenie możliwości stosowania 
procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją? 

20. Jeśli chodzi o ten ostatni przypadek, czy uważają Państwo, że należy dopuścić taką 
możliwość w odniesieniu do wszystkich rodzajów zamówień/ wszystkich rodzajów 
instytucji zamawiających, czy też wyłącznie pod pewnymi warunkami? 

21. Czy zgadzają się Państwo z opinią, iż ogólne stosowanie procedury negocjacyjnej 
mogłoby pociągać za sobą pewne ryzyko nadużyć/ dyskryminacji? Czy oprócz 
środków zabezpieczających przewidzianych w dyrektywach w odniesieniu do 
procedury negocjacyjnej potrzebne byłyby dodatkowe zabezpieczenia w zakresie 
przejrzystości i niedyskryminacji, aby zrekompensować zwiększony stopień 
uznaniowości? Jeśli tak, jakie mogłyby to być zabezpieczenia?

Komercyjne towary i usługi
W porozumieniu GPA przewidziano specjalne reguły dotyczące „komercyjnych towarów i 
usług w rodzaju zwykle sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży na rynku 
komercyjnym klientom niepublicznym i przez takich klientów zwykle nabywane do celów 
niepublicznych”. Uważa się, że komercyjne towary i usługi są dostępne na rynku w 
standardowej postaci i dlatego ich zamawianie jest uproszczone z uwagi na fakt, iż cena, 
jakość oraz warunki zostały powszechnie ustalone na rynkach. Może to być argument za 
wprowadzeniem uproszczonych procedur dotyczących nabywania tego rodzaju towarów i 
usług (na przykład usprawnionych procedur przewidujących krótsze terminy).
Pytanie:
22. Czy uważają Państwo, że właściwe byłoby wprowadzenie uproszczonych procedur 

dotyczących nabywania komercyjnych towarów i usług? Jeśli tak, jakiego rodzaju 
uproszczenia proponowaliby Państwo?

Etapy kwalifikacji i udzielenia zamówienia 
Zgodnie z aktualnymi dyrektywami wybór zwycięskiego oferenta musi zostać 
przeprowadzony w dwóch etapach. Podczas etapu kwalifikacji instytucja zamawiająca ocenia 
zdolność i predyspozycje wykonawców. Odbywa się to na podstawie kryteriów wykluczenia 
oraz kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, wiedzy oraz zdolności 
zawodowej i technicznej. Na etapie udzielenia zamówienia instytucja zamawiająca bada 
oferty i wybiera najlepszą z nich. Odbywa się to na podstawie obiektywnych kryteriów 
odnoszących się do jakości proponowanych produktów i usług. 
Zgodnie z orzecznictwem ETS1, instytucje zamawiające są zobowiązane do stosowania 
ścisłego rozróżnienia między kryteriami kwalifikacji a kryteriami udzielenia zamówienia. 
Decyzja dotycząca udzielenia zamówienia musi być oparta wyłącznie na kryteriach 
dotyczących oferowanych produktów i usług. Aspekty związane ze zdolnością oferenta do 
realizacji zamówienia, np. jego doświadczenie, siła robocza i sprzęt, nie są dopuszczalne. 
Również w porozumieniu GPA przewidziano rozróżnienie między kryteriami kwalifikacji i 
kryteriami udzielenia zamówienia. To rozróżnienie jest jednak mniej ścisłe niż w przypadku 
cytowanego wyżej orzecznictwa, ponieważ w GPA nie zakazuje się wprost, na etapie 
udzielenia zamówienia, brania pod uwagę kryteriów, które nie są związane z oferowanymi 

                                               
1 Zob. wyroki: z dnia 20 września 1988 r. w sprawie 31/87, Beentjes, pkt 15-19; z dnia 24 stycznia 2008 
r. w sprawie C-532/06, Lianakis, pkt 30; oraz z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie C-199/07, Komisja 
przeciwko Grecji, pkt 51-55.
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towarami i usługami, a tym samym zezwala się na uwzględnianie kryteriów odnoszących się 
do oferenta.
Instytucje zamawiające skarżą się czasem na obciążenia administracyjne wynikające z 
konieczności wcześniejszego zweryfikowania wszystkich kandydatów i oferentów pod kątem 
kryteriów kwalifikacji przed przystąpieniem do badania kryteriów udzielenia zamówienia. 
Argumentują oni, iż w pewnych okolicznościach umożliwienie im wcześniejszego zbadania 
kryteriów udzielenia zamówienia pomogłoby w szybszym przeprowadzeniu procesu, 
ponieważ konieczne byłoby jedynie zbadanie kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do 
zwycięskiego oferenta. 
W tym względzie może to być argument za ponownym rozważeniem sposobu organizacji i 
kolejności badania kryteriów kwalifikacji i kryteriów udzielenia zamówienia w ramach 
procedury. Wskazówkę w tym kierunku daje najnowsze orzecznictwo ETS, w którym 
stwierdza się, że dyrektywy w sprawie zamówień publicznych „teoretycznie nie wykluczają 
możliwości jednoczesnego przeprowadzenia sprawdzenia odpowiedniości oferentów i 
udzielenia zamówienia”, pod warunkiem że „obie te czynności są odrębnymi czynnościami i 
podlegają różnym przepisom”1. Sugeruje to, że znaczenie ma nie tyle kolejność kroków 
proceduralnych, lecz rozdzielenie co do zasady kryteriów kwalifikacji i kryteriów udzielenia 
zamówienia.
Odpowiedniość takiej opcji należałoby jednak dokładnie przeanalizować. Prawdziwe 
złagodzenie obciążeń administracyjnych można wyobrazić sobie tylko w określonych 
okolicznościach. Analiza kryteriów kwalifikacji po kryteriach udzielenia zamówienia miałaby 
sens, jeżeli kryteria udzielenia zamówienia można by ocenić szybko i łatwo w odniesieniu do 
wszystkich ofert. Dotyczyć mogłoby to zwłaszcza udzielania zamówień dotyczących zakupu 
standardowych towarów po najniższej cenie. Ponadto podejście to byłoby trudne do 
wdrożenia w procedurze ograniczonej lub w procedurze negocjacyjnej, gdzie kandydatów, 
którzy mają zostać zaproszeni do składania ofert lub do negocjacji, wybiera się zwykle w 
oparciu o kryteria kwalifikacji podmiotowej, jak również w przypadku wykorzystywania 
systemów kwalifikowania.
Niektóre zainteresowane strony przedstawiają dużo dalej idące propozycje, które mogłyby 
podważyć rozdzielenie co do zasady kryteriów kwalifikacji i kryteriów udzielenia 
zamówienia. Twierdzą one, że możliwość uwzględniania w ramach kryteriów udzielenia 
zamówienia kryteriów odnoszących się do oferenta, takich jak doświadczenie i kwalifikacje, 
mogłoby pomóc w poprawie rezultatów zakupów.
Trzeba mieć jednak świadomość, iż stworzenie takiej możliwości spowodowałoby poważną 
zmianę systemu proceduralnego określonego w dyrektywach w sprawie zamówień 
publicznych. Rozdzielenie kryteriów kwalifikacji i kryteriów udzielenia zamówienia 
gwarantuje uczciwość i obiektywność procesu porównywania ofert. Dopuszczenie 
uwzględniania kryteriów odnoszących się do oferenta, takich jak doświadczenie i 
kwalifikacje, jako kryteriów udzielenia zamówienia mogłoby podważyć porównywalność 
elementów branych pod uwagę, a w rezultacie naruszyć zasadę równego traktowania. W 
związku z tym oparcie się na kryteriach odnoszących się do oferenta mogłoby ewentualnie 
prowadzić również do zakłóceń konkurencji. Propozycje idące w tym kierunku powinny być 
zatem rozpatrywane, jeśli w ogóle, wyłącznie w ograniczonych sytuacjach, np. w odniesieniu 
do szczególnych rodzajów zamówień, w przypadku których kwalifikacje i CV dostępnego 
personelu są wyjątkowo istotne. 
W każdym razie wszelkie zmiany, które dotykają zasady rozdziału kryteriów kwalifikacji i 
kryteriów udzielenia zamówienia, należy rozpatrywać ze szczególną ostrożnością. Konieczne 

                                               
1 Zob. wyroki: Lianakis, pkt 27 oraz Komisja przeciwko Grecji, pkt 51.
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może być zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń w celu zagwarantowania uczciwości i 
obiektywności procedur. 
Pytania:
23. Czy poparliby Państwo bardziej elastyczne podejście do kwestii sposobu organizacji 

i kolejności badania kryteriów kwalifikacji i kryteriów udzielenia zamówienia w 
ramach procedury udzielania zamówienia? Jeśli tak, czy uważają Państwo, że należy 
umożliwić badanie kryteriów udzielenia zamówienia przed zbadaniem kryteriów 
kwalifikacji?

24. Czy uważają Państwo, że w wyjątkowych przypadkach uzasadnione mogłoby być 
zezwolenie instytucjom zamawiającym na uwzględnianie kryteriów odnoszących się 
do samego oferenta na etapie udzielenia zamówienia? Jeśli tak, to w jakich 
przypadkach i jakie dodatkowe zabezpieczenia byłyby Państwa zdaniem potrzebne, 
aby zagwarantować uczciwość i obiektywność decyzji w sprawie udzielenia 
zamówienia w ramach takiego systemu?

Uwzględnianie wcześniejszych dokonań
Zainteresowane strony sugerują również, iż aktualne dyrektywy nie zapewniają odpowiednich 
instrumentów umożliwiających uwzględnianie ewentualnych dotychczasowych doświadczeń 
instytucji zamawiających, jeśli chodzi o dokonania oferentów. Prawdą jest, że uwzględnianie 
tego rodzaju doświadczeń mogłoby dostarczyć przydatnych wskazówek na temat jakości 
oferenta i jego przyszłej pracy. Jednakże taka możliwość pociągałaby za sobą oczywiste 
ryzyko dyskryminacji wśród oferentów. Konieczne byłoby zatem wprowadzenie 
odpowiednich zabezpieczeń, aby zapewnić równe traktowanie oferentów, przejrzystość i 
uczciwą procedurę.
Pytanie:
25. Czy uważają Państwo, że należy wyraźnie dopuścić w dyrektywie możliwość brania 

pod uwagę wcześniejszych doświadczeń z oferentem bądź z oferentami? Jeśli tak, 
jakie zabezpieczenia byłyby potrzebne, aby zapobiec praktykom dyskryminacyjnym?

Specjalne narzędzia dla zamówień sektorowych
Narzędzia proceduralne określone w dyrektywie sektorowej różnią się znacząco w 
porównaniu z dyrektywą 2004/18/WE w odniesieniu do szeregu kwestii. Pierwszy aspekt to 
fakt, iż podmioty zamawiające mają większą swobodę, jeśli chodzi o stosowanie procedur. 
Oprócz wspomnianej wyżej możliwości swobodnego wyboru procedury negocjacyjnej z 
ogłoszeniem, podmioty sektorowe mają również do dyspozycji dwa specyficzne narzędzia do 
organizacji zamówień, a mianowicie: systemy kwalifikowania1 oraz okresowe ogłoszenia 
informacyjne2.
Zgodnie z warunkami aktualnej dyrektywy sektorowej, ogłoszenia o istnieniu systemu 
kwalifikowania mogą być wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
w przypadku wszelkiego rodzaju zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi, które 
zostaną zakupione w okresie obowiązywania systemu kwalifikowania, niezależnie od liczby 
poszczególnych procedur udzielania zamówienia, jakie zostaną zastosowane w tym celu. 
Jeżeli ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania stanowi wybrany sposób zaproszenia do 
ubiegania się o zamówienie, to konkretne zamówienia mogą być udzielane jedynie w drodze 
procedury ograniczonej lub procedury negocjacyjnej, w ramach których uczestnicy są 

                                               
1 Zob. w szczególności art. 53. 
2 Por. art. 42 ust. 3.
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wybierani (wyłącznie) spośród podmiotów, które zostały już zakwalifikowane zgodnie z 
przepisami regulującymi dany system. Systemy kwalifikowania mogą być przydatnym 
narzędziem przy zamawianiu technicznie wymagających robót budowlanych, dostaw lub 
usług1, w przypadku których procedura kwalifikacji wykonawców trwa tak długo2, iż dla 
wszystkich zaangażowanych stron bardziej korzystne jest wykorzystanie tego samego 
systemu kwalifikowania w odniesieniu do szeregu procedur udzielania zamówienia niż 
konieczność powtarzania procesu kwalifikacji dla każdej pojedynczej procedury. 
Okresowe ogłoszenia informacyjne mogą być wykorzystywane jako sposób zaproszenia do 
ubiegania się o zamówienie w odniesieniu do zamówień wszelkiego rodzaju robót 
budowlanych, dostaw i usług, które mają zostać zakupione w okresie dwunastu miesięcy, 
niezależnie od liczby poszczególnych procedur udzielania zamówienia, jakie zostaną 
zastosowane w tym celu. Jeżeli jako sposób zaproszenia do ubiegania się o zamówienie 
wybiera się okresowe ogłoszenie informacyjne, wówczas konkretne zamówienia nie mogą 
być udzielane w drodze procedury otwartej, lecz jedynie w drodze procedury ograniczonej lub 
procedury negocjacyjnej, w ramach których uczestnicy są wybierani (wyłącznie) spośród 
podmiotów, które wyraziły swoje zainteresowanie w odpowiedzi na okresowe ogłoszenie 
informacyjne. Okresowe ogłoszenia informacyjne są często wykorzystywane jako sposób 
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w odniesieniu do powtarzających się 
jednakowych zakupów podobnych towarów, usług lub robót budowlanych i mogą w związku 
z tym ułatwić codzienną działalność podmiotów sektorowych.
Pytanie:
26. Czy uważają Państwo, że potrzebne są specjalne przepisy dotyczące podmiotów 

sektorowych? Czy różne przepisy, jakie mają zastosowanie do podmiotów 
sektorowych i przedsiębiorstw publicznych, w odpowiedni sposób uwzględniają 
szczególny charakter zamówień sektorowych? 

7.2. Specjalne instrumenty dla małych instytucji zamawiających
Zwłaszcza małe instytucje zamawiające skarżą się często, iż stosowanie w pełni systemu 
reguł proceduralnych i zabezpieczeń przy udzielaniu ich stosunkowo niedużych zamówień 
wymaga poświęcenia nieproporcjonalnej ilości czasu i wysiłku. Jeśli chodzi o małe 
zamówienia o wartości poniżej progów określonych w dyrektywach, narzekają one również 
na brak pewności prawnej co do konieczności przestrzegania wymogów wynikających z 
prawa pierwotnego. Do tych dwóch wątpliwości można podejść w następujący sposób:
Lżejsze ramy proceduralne dla lokalnych i regionalnych instytucji zamawiających w zakresie 
udzielania zamówień o wartości powyżej progów określonych w dyrektywach
Można znaleźć argumenty za określeniem lżejszych ram proceduralnych dla lokalnych i 
regionalnych instytucji zamawiających, aby wykorzystać w pełni elastyczne rozwiązania 
dostępne zgodnie z GPA w odniesieniu do instytucji szczebla podcentralnego i podmiotów 
sektorowych bez naruszania potrzeby zapewnienia przejrzystości. Aktualne dyrektywy 
zapewniają taką elastyczność tylko w odniesieniu do podmiotów sektorowych, ale nie w 
przypadku lokalnych i regionalnych instytucji zamawiających. Tego rodzaju zróżnicowany 
system zapewniłby instytucjom lokalnym więcej swobody w zakresie udzielania przez nie 
zamówień oraz zmniejszyłby obciążenia administracyjne w tych obszarach, w których mogą 
być one nieproporcjonalne. Z drugiej strony, wprowadzenie różnych poziomów wymogów 
proceduralnych mogłoby dodatkowo skomplikować ogólne ramy prawne i mogłoby być 

                                               
1 Np. tabor kolejowy, rury gazowe wysokociśnieniowe itp.
2 W niektórych przypadkach ponad sześć miesięcy.



PL Error! Unknown document property name. PL

trudne do transponowania i stosowania w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o stosowanie zasad 
pomocy państwa1.
Jednym z elementów takich lżejszych ram proceduralnych mogłyby być mniej surowe 
wymogi dotyczące publikacji: zgodnie z GPA instytucja zamawiająca szczebla 
podcentralnego może udzielić zamówienia bez publikacji osobnego ogłoszenia o zamówieniu, 
o ile ogłosiła swój zamiar i opublikowała szczegółowe informacje w okresowym ogłoszeniu 
informacyjnym lub w ogłoszeniu o istnieniu systemu kwalifikowania2. Taka opcja mogłaby 
znacząco zmniejszyć obciążenia administracyjne w stosunku do instytucji zamawiających. 
Ewentualnym minusem mogłoby być zmniejszenie dostępności zamówień dla wykonawców i 
ograniczenie tym samym konkurencji w przypadku poszczególnych zamówień. 
Inną opcją mogłoby być ogólne dopuszczenie możliwości stosowania procedury 
negocjacyjnej z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu. Opcja zakładająca ogólne 
dopuszczenie negocjacji została przedyskutowana powyżej (sekcja 2.1). Należy dokładnie 
przeanalizować odpowiedniość tego wariantu, w szczególności w odniesieniu do lokalnych i 
regionalnych instytucji zamawiających. Może to być dobrym rozwiązaniem pod kątem 
dostosowania zamówienia w celu uwzględnienia szczególnych interesów i potrzeb tego 
rodzaju zamawiających. Z drugiej strony nie jest pewne, czy małe instytucje zamawiające 
mają zawsze odpowiednią siłę nabywczą i techniczną wiedzę ekspercką, aby prowadzić na 
równi negocjacje z oferentami.
Pytania:
27. Czy z punktu widzenia potrzeb mniejszych instytucji zamawiających stosowanie 

pełnego reżimu zamówień publicznych wydaje się Państwu odpowiednim 
rozwiązaniem czy wręcz przeciwnie? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

28. Jeśli tak, czy poparliby Państwo uproszczony reżim zamówień publicznych w 
odniesieniu do stosunkowo niedużych zamówień udzielanych przez instytucje 
lokalne i regionalne? Czym powinien cechować się, Państwa zdaniem, tego rodzaju 
uproszczony system? 

Zwiększenie pewności prawnej w zakresie udzielania zamówień o wartości poniżej progów 
określonych w dyrektywach
Wiele zamówień udzielanych przez małe lokalne i regionalne instytucje zamawiające ma 
wartość poniżej progów określonych w dyrektywach. Jednakże zgodnie z orzecznictwem 
ETS, przy udzielaniu takich zamówień, jeżeli stanowią one przedmiot zainteresowania 
transgranicznego, trzeba przestrzegać podstawowych zasad prawa UE, takich jak 
niedyskryminacja i przejrzystość. Komisja przedstawiła swoją opinię dotyczącą wymogów 
wynikających z orzecznictwa Trybunału w komunikacie wyjaśniającym dotyczącym prawa 
wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie 
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych3. 
Wiele instytucji zamawiających twierdzi jednak, iż wyjaśnienia dostarczone w tym 
komunikacie nie zawsze mogą wystarczać w praktyce, szczególnie jeśli chodzi o ustalenie 
istnienia zainteresowania transgranicznego. Niepewność, czy w konkretnych przypadkach 
                                               
1 Z punktu widzenia zasad pomocy państwa istotna jest raczej kwestia przyznanej rekompensaty niż 
wielkość instytucji zamawiającej. Wszelkie ewentualne zmiany idące w kierunku uproszczenia ram 
proceduralnych muszą pozostać bez uszczerbku dla stosowania zasad pomocy państwa.
2 Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tych instrumentów znajdują się w sekcji 2.1.
3 Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie 
udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych z dnia 1 sierpnia 2006 r. (Dz.U. C 179 z 1.8.2006, s. 2). Por. również orzeczenie Sądu z dnia 20 
maja 2010 r. w sprawie T-258/06, Niemcy przeciwko Komisji.
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trzeba przestrzegać norm wynikających z podstawowych zasad, utrudniałaby funkcjonowanie 
zwłaszcza mniejszych instytucji zamawiających. Znaczenie tej kwestii jest również 
oczywiste, gdy spojrzy się na środki podejmowane w tym względzie przez państwa 
członkowskie w kontekście kryzysu finansowego. 
Nawet jeżeli zamówienia o wartości poniżej progów nie zostałyby najprawdopodobniej objęte 
przyszłym wnioskiem ustawodawczym, można rozważyć opracowanie dalszych wytycznych, 
aby pomóc instytucjom zamawiającym w ocenie istnienia zainteresowania transgranicznego 
w poszczególnych przypadkach.
Pytanie:
29. Czy uważają Państwo, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości przedstawione w 

komunikacie wyjaśniającym Komisji zapewnia dostateczną pewność prawną, jeśli 
chodzi o udzielanie zamówień o wartości poniżej progów określonych w 
dyrektywach? Czy też uznają Państwo, że potrzebne mogą być dodatkowe wytyczne, 
na przykład wskazówki dotyczące ustalania ewentualnego zainteresowania 
transgranicznego, bądź jakaś inna inicjatywa UE? W odniesieniu do jakich kwestii 
uznaliby je Państwo za istotne lub niezbędne?

7.3. Współpraca publiczno-publiczna
Inna kwestia, która jest w ostatnich dekadach przedmiotem kontrowersji, to pytanie, czy i w 
jakim zakresie przepisy dotyczące zamówień publicznych powinny mieć zastosowanie do 
umów zawieranych między instytucjami publicznymi. 
Zasada uczciwej i otwartej konkurencji zapobiega automatycznemu wyłączeniu umów 
zawieranych między instytucjami publicznymi z zakresu stosowania dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych. Prawdą jest jednak, iż stosowanie tych przepisów nie jest właściwe w 
przypadku niektórych form współpracy między instytucjami publicznymi i w związku z tym 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie uważa tych przypadków za zamówienia publiczne. 
Zasadniczo należy wyznaczyć linię podziału między, z jednej strony, porozumieniami 
zawieranymi między instytucjami zamawiającymi w celu realizacji ich zadań, które mieszczą 
się w ich prawie do samoorganizacji, a z drugiej strony, działaniami związanymi z 
zamówieniami, które powinny korzystać na otwartej konkurencji między wykonawcami. ETS 
dokonał w szczególności rozróżnienia między dwoma scenariuszami w zakresie współpracy 
publiczno-publicznej, które nie są objęte dyrektywami UE w sprawie zamówień publicznych. 
In-House: zamówienia udzielane jednostce publicznej nie są uznawane za zamówienia 
publiczne, jeżeli jednostka taka jest kontrolowana przez instytucje zamawiające w sposób 
podobny do tego, w jaki kontrolują one swoje własne departamenty, i jeżeli zasadnicza część 
jej działalności ma związek z instytucjami zamawiającymi1. Kilka instytucji zamawiających 
może wykorzystywać jedną wspólnie kontrolowaną jednostkę in-house (współpraca 
wertykalna/ zinstytucjonalizowana). Jednakże wspomniane orzecznictwo Trybunału 
pozostawia szereg otwartych kwestii, takich jak: problem, co oznacza „podobna kontrola”; 
udzielanie zamówień przez jednostkę kontrolowaną instytucji macierzystej(instytucjom 
macierzystym) bądź siostrzanej jednostce in-house (tzn. jednostce kontrolowanej przez tę 
samą instytucję macierzystą).
„Współpraca horyzontalna”: w jednym z niedawnych orzeczeń2 Trybunał stwierdził, że 
wykorzystywanie wspólnie kontrolowanych jednostek in-house nie jest jedynym sposobem 
realizacji współpracy publiczno-publicznej i że tego rodzaju współpraca może pozostać 
wyłącznie na poziomie umowy (współpraca horyzontalna/ niezinstytucjonalizowana). Tego 
                                               
1 Zob. m.in. sprawy: C-107/98, Teckal; C-324/07, Coditel; oraz C-573/07, Sea.
2 Sprawa C-480/06, Komisja przeciwko Niemcom.
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rodzaju rozwiązanie nie jest objęte przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych w 
przypadku wspólnej realizacji zadania publicznego przez jednostki całkowicie publiczne, 
wykorzystujące własne zasoby, mające wspólny cel oraz określające wzajemne prawa i 
obowiązki wykraczające poza „realizację zadania za wynagrodzeniem” w dążeniu do 
osiągnięcia celów leżących w interesie publicznym.
Oprócz tych dwóch form współpracy, należy wspomnieć o jeszcze jednym przypadku, który 
nie dotyczy w sensie ścisłym „współpracy” między kilkoma instytucjami zamawiającymi, ale 
raczej transferu kompetencji w zakresie zadania publicznego z jednej instytucji na drugą. 
Tego rodzaju transfer kompetencji pozostaje poza zakresem obowiązywania dyrektyw UE w 
sprawie zamówień publicznych, jeżeli odpowiedzialność za realizację zadania jako taka jest 
przenoszona w całości (w przeciwieństwie do sytuacji, w której powierza się faktyczne 
wykonanie zadania innej instytucji).
Rezultatem ewoluującego orzecznictwa ETS jest dość złożona panorama możliwych 
wyjątków w zakresie współpracy publiczno-publicznej, a doświadczenie pokazuje, że 
instytucje zamawiające nie zawsze mają jasność, czy i na jakich warunkach ich relacje 
podlegają zakresowi stosowania prawa UE dotyczącego zamówień publicznych. Aby 
zaspokoić potrzebę uzyskania wyjaśnień w perspektywie krótkoterminowej, służby Komisji 
przedstawią wytyczne dotyczące interpretacji orzecznictwa w formie dokumentu roboczego, 
który zostanie opublikowany w 2011 r. 
Głównym pytaniem jest jednak, czy i w jaki sposób kwestia ta powinna zostać rozwiązana za 
pomocą przepisów prawnych przedstawiających w szczególności jasną definicję tych form 
współpracy, które nie wchodzą w zakres stosowania dyrektyw UE w sprawie zamówień 
publicznych.
Przydatne byłoby zbadanie, czy jest miejsce na koncepcję obejmującą pewne wspólne 
kryteria dotyczące przypadków współpracy publiczno-publicznej objętych zwolnieniem. Tego 
rodzaju koncepcja powinna zostać opracowana, aby wyraźnie rozróżnić, z jednej strony, 
nowoczesne formy organizacji (wspólnej) realizacji zadań publicznych przez instytucje 
zamawiające, kierowane wyłącznie względami interesu publicznego (tzn. nieobjęte 
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych), a z drugiej strony, czyste (komercyjne) 
formy sprzedaży i zakupu towarów oraz usług na rynku (objęte tymi przepisami). Należy 
dokonać starannej analizy sposobu wdrożenia tego rozróżnienia w praktyce, biorąc także pod 
uwagę ustalenia ETS zawarte w jego ostatnich orzeczeniach. Poniższe aspekty wydają się 
szczególnie istotne w tym kontekście. 
Po pierwsze, z orzecznictwa Trybunału1 zdaje się wynikać jasno, że każdy przypadek 
współpracy publiczno-publicznej zwolniony ze stosowania przepisów UE dotyczących 
zamówień publicznych musi zachować czysto publiczny charakter. Udział kapitału 
prywatnego w jednej ze współpracujących jednostek wyklucza zatem możliwość zwolnienia 
współpracy jako takiej z zakresu przepisów dotyczących zamówień publicznych. 
Innym elementem, który wydaje się istotny, jest kryterium ograniczonego celu rynkowego 
danych jednostek, rozwinięte ostatnio przez ETS2. Jeżeli dane jednostki mają cel rynkowy, to 
działają na rynku w warunkach bezpośredniej konkurencji z podmiotami prywatnymi, dążąc 
do realizacji tych samych lub podobnych celów komercyjnych i wykorzystując te same 
instrumenty. Współpraca, która jest objęta zwolnieniem z zakresu przepisów dotyczących 
zamówień i której celem jest realizacja zadania publicznego, nie powinna co do zasady 

                                               
1 Sprawa C-26/03, Stadt Halle.
2 Sprawa C-573/07, SEA, pkt 73. Przedstawione w wyroku C-480/06 wymogi, iż ustanowienie tej 
współpracy musi być „określone (…) względami i wymogami dążenia do celów leżących w interesie 
publicznym oraz jeżeli zasada równego traktowania zainteresowanych (…) jest zagwarantowana” zmierzają w 
tym samym kierunku.
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obejmować takich jednostek. Dostawcy wewnętrzni mający cel rynkowy mogliby również 
wzbudzać wątpliwości dotyczące kwestii konkurencji i pomocy państwa.
Należy wreszcie zająć się kwestią rodzaju relacji między współpracującymi jednostkami. W 
ramach współpracy zinstytucjonalizowanej fakt (wspólnego) sprawowania kontroli 
wewnętrznej jest przesłanką, która może prowadzić do zwolnienia z zakresu przepisów 
dotyczących zamówień umowy, która w normalnych warunkach byłaby nimi objęta. W razie 
braku tego rodzaju kontroli oraz w celu odróżnienia współpracy niezinstytucjonalizowanej od 
zwyczajnego zamówienia publicznego, wydaje się istotne, iż ta pierwsza forma powinna 
obejmować wzajemne prawa i obowiązki wykraczające poza „realizację zadania za 
wynagrodzeniem” i że zasadniczy cel współpracy nie ma charakteru komercyjnego.
Pytania:
30. Czy w świetle powyższego uważają Państwo za przydatne określenie na poziomie 

UE przepisów prawnych dotyczących zakresu oraz kryteriów dla współpracy 
publiczno-publicznej? 

31. Czy zgadzają się Państwo, że należy opracować koncepcję obejmującą pewne 
wspólne kryteria dotyczące form współpracy publiczno-publicznej objętych 
zwolnieniem? Jakie byłyby, Państwa zdaniem, istotne elementy takiej koncepcji?

32. Czy też preferowaliby Państwo ustanowienie specjalnych zasad dla różnych form 
współpracy w ślad za orzecznictwem ETS (np. in-house i współpraca horyzontalna)? 
Jeśli tak, proszę wyjaśnić dlaczego i jakie powinny to być zasady.

33. Czy przepisy UE powinny również regulować kwestie transferu kompetencji? Proszę 
wyjaśnić dlaczego.

7.4. Odpowiednie narzędzia do celów agregacji popytu/ wspólne zamówienia
Jedną z kwestii, w przypadku której instrumenty dostępne na poziomie UE są zdaniem 
zainteresowanych stron niewystarczające, jest kwestia agregacji popytu/ koordynacji 
zamówień publicznych między instytucjami zamawiającymi. 
Osoby popierające tego rodzaju agregację popytu podkreślają znaczące pozytywne skutki dla 
dostawców i instytucji zamawiających, w tym: korzyści skali, niższe koszty produkcji z 
korzyścią dla przedsiębiorstw i podatników europejskich, zwiększoną siłę nabywczą po 
stronie instytucji publicznych oraz możliwość łączenia przez nie umiejętności i wiedzy 
eksperckiej oraz podziału kosztów i ryzyka związanych z zamówieniami. Podział kosztów i 
ryzyka ułatwiłby również w szczególności strategiczne zamówienia na nowe, innowacyjne 
produkty i usługi, stymulując tym samym rozwój nowych produktów i rynków1.
W szczególności współpraca transgraniczna między instytucjami zamawiającymi z różnych 
państw członkowskich mogłaby przyczynić się do dalszej integracji rynków zamówień, 
sprzyjając scalaniu rynków europejskich ponad granicami krajowymi i tworząc tym samym 
realną, konkurencyjną w skali międzynarodowej bazę przemysłową Europy. 
Obecne dyrektywy przewidują już szereg narzędzi służących agregacji popytu, na przykład 
centralne jednostki zakupujące2. Istnieją inne instrumenty, które nie zostały opracowane 
specjalnie na potrzeby agregacji popytu, ale mogą być wykorzystywane w tym celu, takie jak 

                                               
1 Dlatego też w ramach „Unii innowacji” - SEC(2010) 1161 - przewodniej inicjatywy będącej częścią 
strategii „Europa 2020”, mającej na celu ożywienie polityki europejskiej w zakresie innowacji i badań 
naukowych, postuluje się również realizację inicjatywy UE dotyczącej wspólnych zamówień. 
2 Por. art. 1 ust. 10 dyrektywy 2004/18/WE.
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możliwość zawierania umów ramowych, do których przystępuje kilka instytucji 
zamawiających. Instytucje zamawiające mogą również oczywiście koordynować swoje 
działania związane z zamówieniami, dzieląc się po prostu doświadczeniem bądź koordynując 
niektóre etapy procedur udzielania zamówień.
Konieczne jest jednak przeprowadzenie dyskusji na temat powracającego wniosku 
dotyczącego wprowadzenia na poziomie UE bardziej szczegółowych instrumentów w 
zakresie agregacji popytu, w szczególności wspólnych zamówień transgranicznych. Tego 
rodzaju instrumenty i mechanizmy musiałaby cechować odpowiednia równowaga między 
umożliwieniem silniejszej agregacji popytu w sektorach strategicznych i nieograniczaniem 
konkurencji na rynkach zamówieniowych (ze szkodą zwłaszcza dla MŚP), np. poprzez 
dzielenie zamówień na części.
Jeśli chodzi o wspólne zamówienia publiczne o charakterze transgranicznym, należałoby 
rozwiązać dodatkowe kwestie prawne, takie jak: określenie przepisów krajowych mających 
zastosowanie do procedury udzielania zamówienia publicznego oraz do realizacji umowy, 
zdolność instytucji zamawiających do stosowania innych niż własne przepisów krajowych, 
wskazanie właściwego organu oraz przepisów mających zastosowanie w sprawach odwołań 
od decyzji związanych z zamówieniami itp.
Pytania:
34. Czy opowiadają się Państwo zasadniczo za silniejszą agregacją popytu/ 

zwiększeniem wspólnych zamówień? Jakie są, Państwa zdaniem, zalety i wady 
takiego rozwiązania? 

35. Czy istnieją, w Państwa opinii, jakieś przeszkody dla skutecznej agregacji popytu/ 
wspólnych zamówień? Czy uważają Państwo, że instrumenty przewidziane w 
dyrektywach w zakresie agregacji popytu (centralne jednostki zakupujące, 
zamówienia ramowe) sprawdzają się i są wystarczające? Jeśli nie, w jaki sposób 
należy zmodyfikować te instrumenty? Jakie instrumenty bądź przepisy byłyby, 
Państwa zdaniem, potrzebne?

36. Czy uważają Państwo, że wykorzystanie silniejszej agregacji popytu/ wspólnych 
zamówień może wiązać się z pewnym ryzykiem, jeśli chodzi o ograniczenie 
konkurencji i utrudnienie MŚP dostępu do zamówień publicznych? Jeśli tak, to w 
jaki sposób można złagodzić ewentualne zagrożenia? 

37. Czy uważają Państwo, że w odniesieniu do określonych obszarów produktów 
wspólne zamówienia publiczne sprawdzają się lepiej niż w innych przypadkach? 
Jeśli tak, proszę wskazać te obszary i uzasadnić odpowiedź. 

38. Czy dostrzegają Państwo szczególne problemy w przypadku wspólnych zamówień 
publicznych o charakterze transgranicznym (np. jeśli chodzi o mające zastosowanie 
przepisy i procedury odwoławcze)? W szczególności czy w opinii Państwa prawo
krajowe Państwa kraju dopuszcza objęcie instytucji zamawiającej procedurą 
odwoławczą obowiązującą w innym państwie członkowskim?

7.5. Rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z wykonywaniem umowy 
Z wyjątkiem wymogu w zakresie uprzedniej przejrzystości klauzul dotyczących wykonania 
umowy (wskazywanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacjach), obecne 
dyrektywy nie regulują kwestii wykonania umowy. Jednakże pewne problemy występujące na 
etapie wykonywania umowy mogą mieć poważne skutki dla zachowania zasady 
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niedyskryminacji między oferentami oraz dla utrzymania racjonalności zakupów publicznych 
w ogóle. Pojawia się pytanie, czy przepisy UE powinny przewidywać specjalne instrumenty 
regulacyjne umożliwiające instytucjom zamawiającym bardziej skuteczne rozwiązywanie 
tych problemów.
Istotne zmiany
Szczególnie złożoną kwestię stanowi problem późniejszych zmian, które mają wpływ na 
samo zamówienie lub wykonanie umowy.
Zgodnie z orzecznictwem ETS, dokonanie zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w trakcie jej obowiązywania wymaga przeprowadzenia nowej procedury 
udzielania zamówienia, o ile w sposób istotny odbiegają one od charakteru pierwotnego 
zamówienia1. 
ETS przedstawił już pewne wskazówki co do przypadków, kiedy należy uznawać zmiany za 
istotne. Chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy wprowadza się warunki (znacząco rozszerzające 
zakres umowy bądź zmieniające równowagę ekonomiczną w ramach umowy), które 
umożliwiłyby udział lub zwycięstwo innych oferentów2. Instytucje zamawiające zwróciły 
jednak uwagę, iż w przypadku niektórych rodzajów zmian orzecznictwo nie wydaje się 
wystarczająco jasno wskazywać, czy potrzebna jest nowa procedura przetargowa. 
Celem obecnej konsultacji jest ustalenie, czy potrzebne jest doprecyzowanie przepisów na 
poziomie UE w celu określenia warunków, w których modyfikacja umowy wymaga 
przeprowadzenia nowej procedury przetargowej. Tego rodzaju doprecyzowanie mogłoby 
również dotyczyć ewentualnych skutków tego rodzaju zmian (np. ustanowienie lżejszej 
procedury udzielania zamówienia w przypadku zmiany umowy)3. 
Pytania: 
39. Czy dyrektywy w sprawie zamówień publicznych powinny regulować kwestię 

istotnych zmian postanowień umowy w trakcie jej obowiązywania? Jeśli tak, to jakie 
elementy doprecyzowujące proponowaliby Państwo wprowadzić? 

40. Czy w przypadku zmiany jednego z zasadniczych warunków lub kilku takich 
warunków powinna być przeprowadzana nowa konkurencyjna procedura czy też 
uzasadnione byłoby zastosowanie bardziej elastycznej procedury? Jaka mogłaby być 
to procedura?

Zmiany dotyczące wykonawcy i rozwiązywanie umów
Złożone kwestie pojawiają się również w przypadku zmian dotyczących wyboru samego 
wykonawcy. Zgodnie z orzecznictwem ETS, zastąpienie nowym wykonawcą podmiotu, 
któremu instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnie zamówienia, stanowi istotną zmianę i w 
związku z tym wymaga przeprowadzenia nowej procedury udzielania zamówienia, chyba że 
tego rodzaju zastąpienie zostało przewidziane w warunkach pierwotnej umowy, na przykład 
poprzez umieszczenie postanowienia dotyczącego podwykonawstwa. Nie ma to jednak 
zastosowania w przypadkach, gdy realizację zamówienia przekazuje się innemu wykonawcy 
należącemu do tej samej grupy w ramach wewnętrznej reorganizacji4. Z drugiej strony, w 
wyjątkowych sytuacjach zmiana podwykonawcy może zostać uznana za istotną zmianę w 
                                               
1 Zob. wyroki: z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-337/98, Komisja przeciwko Francji, pkt 44 i 
46; z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur, pkt 34-37; oraz z dnia 13 
kwietnia 2010 r. w sprawie C-91/08, Wall AG, pkt 37.
2 Zob. wyrok w sprawie pressetext Nachrichtenagentur, pkt 35-37.
3 Art. 31 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE przewiduje już rozwiązanie dotyczące dokonywania pewnych 
szczególnych zmian, umożliwiając zastosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji w 
przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych lub usług w określonych okolicznościach.
4 Wyrok w sprawie pressetext Nachrichtenagentur, pkt 40.
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umowie, nawet jeżeli możliwość dokonania zmiany przewidziana jest w warunkach 
zamówienia1.
Doświadczenie zainteresowanych stron wskazuje ponadto, iż nie tylko zastąpienie jednego 
wykonawcy innym podmiotem prawnym, lecz także zmiana jego statusu może mieć znaczący 
wpływ na równowagę stron przy realizacji umowy bądź jej właściwe wykonanie (np. 
zdarzenia mające wpływ na zdolność do realizacji zamówienia, takie jak upadłość, odejście z 
firmy kluczowych ekspertów itp.). 
Także w odniesieniu do tej kwestii należy przeprowadzić dyskusję, aby ustalić, czy na 
poziomie UE potrzebne są instrumenty umożliwiające instytucjom zamawiającym 
odpowiednie postępowanie w takich sytuacjach, np. jeśli chodzi o prawo instytucji 
zamawiających do rozwiązania umowy z uwagi na poważne zmiany odnoszące się do 
wykonawcy, czy też nową uproszczoną procedurę do celów zastępowania poprzedniego 
wykonawcy w takich przypadkach2.
Wprowadzenia tego rodzaju jednoznacznej możliwości rozwiązywania umowy przez 
instytucje zamawiające mogą również wymagać przypadki, w których ETS uzna, że 
konkretne zamówienie zostało udzielone z naruszeniem przepisów UE dotyczących 
zamówień publicznych. Mimo iż państwa członkowskie są zobowiązane do rozwiązywania 
umów, które zostały zawarte z naruszeniem przepisów UE3, w niektórych ustawodawstwach 
krajowych nie przewidziano żadnej podstawy do unieważnienia tego rodzaju umów, co 
utrudnia, a nawet faktycznie uniemożliwia, instytucjom zamawiającym podejmowanie 
odpowiednich środków w celu wykonania wyroków ETS w sprawach dotyczących naruszeń. 
Pytania:
41. Czy uważają Państwo, że przepisy UE regulujące kwestię zmian w zakresie 

wykonywania umów przyniosłyby wartość dodaną? Jeśli tak, to co stanowiłoby 
wartość dodaną przepisów wprowadzonych na poziomie UE? W szczególności czy 
przepisy UE powinny przewidywać wyraźny obowiązek lub prawo instytucji 
zamawiających w zakresie zmiany dostawcy/ rozwiązania umowy w pewnych 
okolicznościach? Jeżeli tak, to w jakich okolicznościach? Czy UE powinna również 
ustanowić szczegółowe procedury określające, w jaki sposób musi/ może zostać 
wybrany nowy dostawca? 

42. Czy zgadzają się Państwo, że dyrektywy w sprawie zamówień publicznych powinny 
zobowiązywać państwa członkowskie do ustanowienia w przepisach krajowych 
prawa do unieważniania umów, które zostały zawarte z naruszeniem przepisów 
dotyczących zamówień publicznych?

Bardziej ogólnie rzecz biorąc, regulacje krajowe dotyczące realizacji zamówień mają w wielu 
państwach członkowskich dość szczegółowy charakter i mogą być źródłem obciążeń 
administracyjnych (np. przepisy dotyczące wadiów zabezpieczających realizację, warunków 
dostaw, opóźnień, dostosowania cen itp.). Dzięki wprowadzeniu na poziomie UE wspólnych 
norm dotyczących niektórych aspektów można by ograniczyć ilość przepisów krajowych w 
tej dziedzinie.

                                               
1 Zob. wyrok w sprawie Wall AG, pkt 39.
2 Tego rodzaju procedura mogłaby również obejmować pośrednie rozwiązania, takie jak możliwość 
powierzenia zamówienia wykonawcy, który uzyskał drugi najlepszy wynik w ramach pierwotnej procedury 
przetargowej, bądź ponownego wszczęcia konkurencyjnej procedury z udziałem tylko tych oferentów, którzy 
uczestniczyli w pierwotnej procedurze, pod warunkiem że ta poprzednia procedura nie miała miejsca zbyt dawno 
temu.
3 Zob. sprawa C-503/04, Komisja przeciwko Niemcom.
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Pytanie: 
43. Czy uważają Państwo, że określone aspekty dotyczące wykonywania umów (proszę 

wskazać które) powinny zostać uregulowane na poziomie UE? Proszę uzasadnić.

Podwykonawstwo
Zakres przepisów dotyczących podwykonawstwa jest w obowiązującym prawodawstwie 
bardzo ograniczony. Artykuł 25 dyrektywy 2004/18/WE przewiduje, że instytucje 
zamawiające mogą zobowiązać oferenta do wskazania przewidywanego podwykonawstwa. 
Jednakże zgodnie z orzecznictwem ETS, oferent jest zasadniczo uprawniony do 
wykorzystywania podwykonawców do realizacji zamówienia, nawet jeżeli oznacza to, że 
duża część zamówienia bądź całe zamówienie zostanie zrealizowana(-e) przez 
podwykonawców. Możliwość ograniczenia lub zakazu zlecania realizacji zasadniczych części 
zamówienia podwykonawcom dopuszcza się wyłącznie w przypadku, gdy instytucja 
zamawiająca nie jest w stanie zweryfikować zdolności technicznej i ekonomicznej 
podwykonawców.
Niektóre zainteresowane strony domagają się wprowadzenia ostrzejszych ograniczeń w 
zakresie podwykonawstwa, aby umożliwić instytucjom zamawiającym wywieranie większego 
wpływu na realizację zamówienia. Postulują one, przykładowo, wprowadzenie możliwości 
całkowitego wykluczenia podwykonawstwa lub przynajmniej w odniesieniu do zasadniczych 
części zamówienia, bądź ograniczenia podwykonawstwa do określonej procentowo części 
zamówienia, bądź zapewnienia instytucji zamawiającej ogólnego prawa do odrzucania 
proponowanych podwykonawców.
Pytanie:
44. Czy uważają Państwo, że instytucje zamawiające powinny mieć większe możliwości 

wywierania wpływu na zlecanie przez zwycięskiego oferenta prac 
podwykonawcom? Jeśli tak, jakie instrumenty proponowaliby Państwo?

8. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI EUROPEJSKIEGIO RYNKU ZAMÓWIEŃ

Jednym z najważniejszych celów prawodawstwa UE dotyczącego zamówień publicznych jest 
zapewnienie wykonawcom możliwości skutecznego konkurowania o zamówienia publiczne 
w innych państwach członkowskich. Od czasu wprowadzenia w latach 70-tych pierwszych 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych osiągnięto w tej kwestii znaczące sukcesy. 
Niemniej jednak wydaje się, że istnieje w dalszym ciągu możliwość poprawy sytuacji, jeśli 
chodzi o stworzenie prawdziwie europejskiego rynku zamówień, w pełni dostępnego dla 
przedsiębiorstw europejskich. Dotyczy to zwłaszcza zapewnienia lepszego dostępu dla MŚP 
oraz zwiększenia ogólnej konkurencyjności rynków zamówień.
Pytanie:
45. Czy uważają Państwo, że obecne dyrektywy umożliwiają wykonawcom korzystanie 

w pełni z możliwości ubiegania się o zamówienia w ramach rynku wewnętrznego? 
Jeśli nie, to które z przepisów nie są, Państwa zdaniem, odpowiednio dopasowane do 
potrzeb wykonawców oraz dlaczego? 

8.1. Poprawa dostępu MŚP oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność 
Celem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych jest otwarcie rynku zamówień 
publicznych dla wszystkich wykonawców niezależnie od ich wielkości. Szczególną uwagę 
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należy jednak zwrócić na kwestię dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do tych 
rynków1. 
Uważa się, że MŚP stanowią podstawę gospodarki UE i mają ogromny potencjał w zakresie 
tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i innowacji. Łatwy dostęp do rynków 
zamówień może pomóc im w uwolnieniu wspomnianego potencjału w zakresie wzrostu 
gospodarczego i innowacji, wywierając tym samym pozytywny wpływ na gospodarkę 
europejską. Co więcej, silne zaangażowanie MŚP w zakupy publiczne pozwoli instytucjom 
zamawiającym na znaczące poszerzenie bazy potencjalnych dostawców, co przyniesie 
pozytywne skutki w postaci zwiększonej konkurencji w zakresie zamówień publicznych i 
ustanowienia przeciwwagi wobec podmiotów dominujących na rynku. 
Aby w możliwie największym stopniu udostępnić MŚP zamówienia publiczne każdej 
wielkości, Komisja opublikowała w 2008 r. dokument pt. „Europejski kodeks najlepszych 
praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych”2. W kodeksie wskazano oraz 
rozwinięto szereg praktyk mieszczących się w ramach regulacyjnych UE, które zapewniają 
optymalną organizację przetargów, jeśli chodzi o udział MŚP i zapewnienie równych szans tej 
grupie oferentów.
Zgodnie z wynikami badania3 zleconego niedawno przez Komisję Europejską, między 2006 a 
2008 r. odsetek MŚP wśród przedsiębiorstw, które uzyskały zamówienia publiczne o wartości 
powyżej progów UE, wynosił między 58 % i 61 % dla UE-27. Jeśli chodzi o całkowitą 
szacunkową wartość podpisanych umów, na MŚP przypada od 31 % do 38 % zamówień 
publicznych, podczas gdy ich ogólny udział w gospodarce, obliczony na podstawie łącznego 
obrotu, wynosi 52 %. 
W tym kontekście warto przeanalizować, czy potrzebne jest podjęcie na poziomie UE działań 
ustawodawczych, aby zapewnić pełne wykorzystanie ekonomicznego i innowacyjnego 
potencjału MŚP przez instytucje zamawiające w ich transakcjach zamówieniowych. 
Zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie kwalifikacji
W uwagach przekazywanych przez małych i średnich wykonawców sugeruje się, że 
głównych przeszkód dla udziału MŚP w przetargach publicznych należy szukać na etapie 
kwalifikacji. Z jednej strony ma to związek z dowodami, jakie muszą zostać dostarczone. 
Znaczna ilość zaświadczeń, jakie są często wymagane na etapie kwalifikacji, powoduje 
obciążenia administracyjne, które dla MŚP mogą być trudne do przyjęcia, zwłaszcza w 
kontekście transgranicznym, gdy zaświadczenia te trzeba jeszcze przetłumaczyć. Z drugiej 
strony, same kryteria kwalifikacji są często tak wyśrubowane (np. wymogi odnoszące się do 
obrotu lub liczba wymaganych zamówień referencyjnych), że ich spełnienie przez MŚP jest 
praktycznie niemożliwe.
Jeśli chodzi o pierwszą kwestię (dowody spełniania kryteriów kwalifikacji), często 
proponowanym rozwiązaniem może być generalne dopuszczenie możliwości przedstawiania 
przez przedsiębiorstwa w początkowej fazie jedynie streszczenia informacji istotnych do 
celów kwalifikacji oraz dostarczanie oświadczeń własnych dotyczących spełniania kryteriów 
kwalifikacji. Co do zasady jedynie zwycięski oferent lub oferenci dopuszczeni do etapu 
udzielenia zamówienia zostaliby poproszeni o przedstawienie rzeczywistych dokumentów 
potwierdzających (zaświadczeń). Instytucja zamawiająca miałaby jednak w każdej chwili 

                                               
1 Zob. również wniosek Parlamentu Europejskiego skierowany do Komisji o podjęcie większych 
wysiłków na rzecz ułatwienia dostępu MŚP do rynków zamówieniowych zawarty w sprawozdaniu poświęconym 
rozwojowi sytuacji w dziedzinie zamówień publicznych („New developments in public procurement”: 
2009/2175(INI)). 
2 Dokument roboczy służb Komisji, SEC(2008) 2193.
3 „Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets in the EU” (aktualizacja 2009), wrzesień 
2010. Zlecone przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Konsultant: GHK. 
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możliwość zażądania tych dokumentów w trakcie, a nawet po zakończeniu procedury 
udzielania zamówienia do celów zapobiegania nadużyciom. Zmniejszyłoby to obciążenia 
administracyjne, szczególnie w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw, bez 
naruszenia gwarancji dokonywania właściwych wyborów.
Jeśli chodzi o drugą kwestię (nadmiernie wyśrubowane kryteria kwalifikacji), można znaleźć 
argumenty za wprowadzeniem do przepisów UE ograniczenia w zakresie określania 
niektórych wymogów dotyczących kwalifikacji podmiotowej, odnoszących się w 
szczególności do sytuacji finansowej. Mogłoby to zapobiec określaniu przez instytucje 
zamawiające nadmiernie wyśrubowanych kryteriów kwalifikacji (dotyczących przykładowo 
obrotu), które w sposób nieuchronny wykluczają z udziału MŚP. Tego rodzaju środek 
stanowiłby dalsze rozwinięcie istniejącego już obowiązku stosowania proporcjonalnych 
kryteriów kwalifikacji. Z drugiej strony, ograniczałoby to swobodę wskazywania przez 
instytucje zamawiające standardów, których spełnienie jest ich zdaniem konieczne, aby 
zapewnić właściwą realizację zamówienia.
Inne sugestie
Zainteresowane strony proponują czasem wprowadzenie ponadto środków pozytywnej 
dyskryminacji na rzecz MŚP, takich jak zastrzeganie z góry części zamówień wyłącznie dla 
MŚP. W przeciwieństwie do naszych partnerów handlowych, którzy wprowadzili takie 
środki, UE nie popiera praktyki zastrzegania rynków dla określonych przedsiębiorstw. Tego 
rodzaju działania byłyby także sprzeczne z zasadą równego traktowania oferentów, która 
stanowi zasadniczy filar systemu UE dotyczącego zamówień publicznych i która została 
potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości jako jedna ze swobód wynikających z 
Traktatu. 
Realną opcją mogłyby jednak być wewnętrzne środki administracyjne zachęcające instytucje 
zamawiające do dołożenia wszelkich starań w celu poprawy dostępu MŚP do udzielanych 
przez nie zamówień. Jednym z pomysłów może być np. ustalenie wartości docelowych 
dotyczących udziału MŚP w całości udzielanych zamówień. Tego rodzaju rozwiązanie nie 
polegałoby na zastrzeganiu określonych zamówień dla MŚP, lecz dostarczałoby po prostu 
instytucjom zamawiającym zachęt do jak najlepszego wykorzystania dostępnych 
instrumentów na rzecz prowadzenia przyjaznej dla MŚP polityki zamówieniowej.
Inną opcją byłoby umożliwienie instytucjom zamawiającym nakładania na zwycięskiego 
oferenta obowiązku zlecania osobom trzecim realizacji części zamówienia o określonej 
procentowo wartości. Tego rodzaju obowiązek przewidziano już w dyrektywie 2004/18/WE 
w odniesieniu do koncesji na roboty budowlane (art. 60) oraz w dyrektywie 2009/81/WE w 
sprawie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 21). 
Pytania:
46. Czy uważają Państwo, że przepisy i polityka UE w zakresie zamówień publicznych 

są już wystarczająco przyjazne wobec MŚP? Czy też, przeciwnie, uważają Państwo, 
że należy zrewidować niektóre przepisy dyrektywy bądź wprowadzić dodatkowe 
środki w celu promowania udziału MŚP w zamówieniach publicznych? Proszę 
uzasadnić swoją odpowiedź. 

47. Czy w Państwa opinii należy uczynić obowiązkowym stosowanie przez instytucje 
zamawiające niektórych środków określonych w kodeksie najlepszych praktyk, 
takich jak podział zamówień na części (podlegający pewnym zastrzeżeniom)?

48. Czy uważają Państwo, że przepisy dotyczące wyboru oferenta niosą ze sobą 
nieproporcjonalne obciążenia administracyjne dla MŚP? Jeśli tak, to w jaki sposób 
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można złagodzić te przepisy, nie podważając gwarancji dotyczących przejrzystości, 
niedyskryminacji i wysokiej jakości realizacji zamówień? 

49. Czy poparliby Państwo rozwiązanie zakładające, że wymóg złożenia i weryfikacji 
dowodów dotyczyłby jedynie kandydatów zakwalifikowanych na krótką listę/ 
zwycięskiego oferenta? 

50. Czy uważają Państwo, że oświadczenia własne to odpowiedni sposób na złagodzenie 
obciążeń administracyjnych związanych z przedstawianiem dowodów spełniania 
kryteriów kwalifikacji, czy też nie są one wystarczająco wiarygodne, aby zastąpić 
zaświadczenia? W przypadku których kwestii oświadczenia własne byłyby 
użyteczne (chodzi zwłaszcza o informacje dotyczące samego przedsiębiorstwa), a w 
przypadku których nie byłyby one przydatne? 

51. Czy zgadzają się Państwo, że określanie nadmiernie surowych wymogów 
dotyczących obrotu na potrzeby wykazania zdolności finansowej stanowi problem 
dla MŚP? Czy należy określić w przepisach UE maksymalne wskaźniki w celu 
zapewnienia proporcjonalności kryteriów kwalifikacji (przykładowo: maksymalny 
wymagany obrót nie może przekraczać określonej wielokrotności wartości 
zamówienia)? Czy proponowaliby Państwo wprowadzenie innych instrumentów w 
celu zapewnienia proporcjonalności kryteriów kwalifikacji w stosunku do wartości i 
przedmiotu zamówienia?

52. Jakie są zalety i wady wariantu pozwalającego państwom członkowskim na 
wprowadzenie możliwości lub obowiązku nakładania przez instytucje zamawiające 
na zwycięskiego oferenta wymogu zlecenia osobom trzecim realizacji określonej 
części głównego zamówienia?

8.2. Zapewnienie uczciwej i efektywnej konkurencji 
Zamawiający publiczni dokonują często zakupów na rynkach, które mają niekonkurencyjną 
strukturę1. W przypadku tego rodzaju rynków cel przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, a mianowicie otwarta i efektywna konkurencja, może być trudny do osiągnięcia 
poprzez zwykłe zastosowanie reguł proceduralnych przewidzianych w aktualnych 
dyrektywach. Decyzje dotyczące zamówień podejmowane bez uwzględnienia struktury 
rynku, nawet przy pełnej zgodności z przepisami dyrektyw, pociągają za sobą ryzyko 
podtrzymywania czy wręcz pogłębiania niekonkurencyjnej struktury. Dotyczy to zwłaszcza
przypadków zamówień o wysokiej wartości w sektorach, w których instytucje publiczne są 
głównymi klientami, a popyt ze strony nabywców prywatnych nie jest wystarczająco duży, 
aby zrównoważyć wpływ zakupów dokonywanych przez instytucje publiczne na dany rynek. 
Mądra polityka zamówieniowa mająca na celu maksymalizację konkurencji na takich rynkach 
wymagałaby w pierwszej kolejności, aby zamawiający byli świadomi struktury danych 
rynków. Ponadto musieliby oni dostosować odpowiednio swoje strategie zamówieniowe

                                               
1 W wielu państwach członkowskich rynek unieszkodliwiania odpadów zdominowany jest przez jeden 
duży podmiot lub dwa duże podmioty. Sektor budownictwa, przynajmniej jeśli chodzi o duże projekty 
infrastrukturalne, ma charakter oligopolu i jest narażony na powstawanie karteli. Inne przykłady to dostawy w 
zakresie IT, rynek energii elektrycznej w niektórych państwach członkowskich (co pokazują decyzje 
podejmowane na podstawie art. 30 dotyczące rynków energoelektrycznych w Republice Czeskiej, w Hiszpanii i 
we Włoszech) oraz rynek niektórych usług pocztowych w szeregu państw członkowskich (co pokazują decyzje 
podejmowane na podstawie art. 30 dotyczące sektora pocztowego w Szwecji, Finlandii i Austrii).
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(planowanie zamówień i wybór procedur). Przykładowo, instytucje zamawiające powinny 
unikać ogłaszania przetargów na zamówienia, które mogą zostać zrealizowane wyłącznie 
przez jeden podmiot rynkowy bądź przez niewielką liczbę podmiotów, ponieważ wzmacnia to 
struktury oligopolistyczne i praktycznie uniemożliwia wejście na rynek nowych podmiotów. 
W najgorszym razie instytucja zamawiająca miałaby ostatecznie do czynienia z jednym 
dominującym dostawcą, który mógłby dyktować warunki i ceny umowy.
Właściwy kształt zamówień zależy oczywiście od struktury danego rynku. Jeżeli mniejsze 
podmioty działające na rynku są w stanie świadczyć daną usługę lub dostarczyć dane 
produkty na mniejszą skalę, skuteczne sposoby maksymalizacji konkurencji mogą obejmować 
zmniejszenie wielkości/ okresu obowiązywania umów. Sposobem zapewnienia skutecznej 
konkurencji mógłby być również podział zamówień na części, z ewentualnym wskazaniem 
maksymalnej liczby części, jaka może zostać udzielona jednemu oferentowi. Jeżeli liczba 
konkurentów wśród mniejszych firm nie jest wystarczająca, alternatywnym sposobem 
zapewnienia skutecznej konkurencji mogłoby być zgrupowanie kilku zakupów w jedno 
zamówienie, aby przyciągnąć konkurentów z innych państw członkowskich. 
Jako użyteczne środki zabezpieczające skuteczną konkurencję na rynkach zamówień, które 
można by wprowadzić na poziomie UE w postaci opcji do wyboru dla państw członkowskich 
lub instytucji zamawiających, wymienia się często szereg innych instrumentów. Jak 
wspomniano wyżej, mniej surowe kryteria kwalifikacji powodują zazwyczaj zwiększenie 
liczby ważnych ofert1. Narzucaniu niekorzystnych umów przez dominujących dostawców 
można zapobiec poprzez wcześniejsze zastrzeżenie maksymalnej ceny, powyżej której 
zamówienie nie zostanie udzielone, bądź poprzez opcję unieważnienia procedury w 
przypadku, gdy oferta(oferty) tylko jednego oferenta spełni(spełnią) wymogi etapu 
kwalifikacji. 
Bardziej ogólnie rzecz biorąc, należy rozważyć także, w miarę możliwości, środki mające na 
celu ułatwienie udziału oferentów z innych państw członkowskich. Jak już podkreślono, 
istnieje znaczący niewykorzystany potencjał w zakresie zwiększenia wewnątrzeuropejskiej 
wymiany handlowej w ramach zamówień publicznych na potrzeby stworzenia prawdziwie 
europejskiego rynku zamówień. Rezultatem tego byłoby zwielokrotnienie możliwości 
biznesowych dla przedsiębiorstw europejskich, a jednocześnie poszerzenie bazy 
potencjalnych dostawców dla instytucji zamawiających. Środki mające na celu ułatwienie 
uczestnictwa transgranicznego mogą obejmować poprawę wzajemnego uznawania 
zaświadczeń (czy nawet wprowadzenie wspólnego europejskiego systemu kwalifikowania). 
Niektóre zainteresowane strony sugerują nawet, iż w przypadku niektórych zamówień o 
wysokiej wartości pomocne mogłoby być sporządzanie specyfikacji przetargowej w drugim 
języku lub dopuszczanie ofert przygotowanych w językach obcych. Można rozważyć również 
zastosowanie systemu automatycznego tłumaczenia – przynajmniej na potrzeby zapewnienia 
wstępnej informacji – w odniesieniu do niektórych etapów procedury.
Wszelkie środki mające na celu wzmocnienie konkurencji na rynkach zamówień oparte są na 
założeniu, że instytucje zamawiające posiadają odpowiednią wiedzę na temat rynków, na 
których dokonują zakupów (np. poprzez analizy dotyczące struktury i kształtu danego rynku 
przed faktycznym udzieleniem zamówienia). Wprowadzenie w praktyce tych (bądź innych) 
zabezpieczeń wymagałoby dodatkowego wysiłku ze strony instytucji zamawiających, co 
byłoby pewnie uzasadnione jedynie w przypadku dużych zamówień mogących znacząco 
wpływać na strukturę rynku. 
Pytania:

                                               
1 Obniżenie wymogów odnoszących się do obrotu ułatwia udział mniejszych firm, a obniżenie wymogów 
dotyczących wcześniejszego doświadczenia sprzyja wchodzeniu na rynek nowych podmiotów itd.
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53. Czy zgadzają się Państwo, że zamówienia publiczne mogą mieć istotny wpływ na 
strukturę rynku i że zamawiający powinni, w miarę możliwości, starać się 
dopasować swoje strategie zamówieniowe w celu przeciwdziałania 
niekonkurencyjnym strukturom rynku?

54. Czy uważają Państwo, że europejskie przepisy i polityka w zakresie zamówień 
publicznych powinny przewidywać (nieobowiązkowe) instrumenty mające celu 
promowanie tego rodzaju prokonkurencyjnych strategii zamówieniowych? Jeśli tak, 
jakie instrumenty proponowaliby Państwo?

55. Czy uważają Państwo w tym kontekście, że potrzebne są bardziej specyficzne 
instrumenty lub inicjatywy, aby promować uczestnictwo oferentów z innych państw 
członkowskich? Jeśli tak, proszę je opisać.

56. Czy uważają Państwo, że należy poprawić wzajemne uznawanie zaświadczeń? Czy 
poparliby Państwo ustanowienie ogólnoeuropejskiego systemu wstępnego 
kwalifikowania? 

57. Jakie rozwiązanie proponowaliby Państwo w kwestii barier językowych? Czy 
podzielają Państwo pogląd, że w przypadku zamówień o wysokiej wartości 
instytucje zamawiające powinny mieć obowiązek sporządzania specyfikacji 
przetargowej w drugim języku lub dopuszczania ofert przygotowanych w językach 
obcych?

58. Jakie instrumenty można wprowadzić w ramach przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w celu zapobiegania pojawianiu się dominujących dostawców? W jaki 
sposób można lepiej chronić instytucje zamawiające przed siłą dominujących 
dostawców? 

Zapobieganie antykonkurencyjnym zachowaniom
Powiązaną kwestię stanowi problem antykonkurencyjnych zachowań na rynkach zamówień. 
Rynki zamówień wydają się szczególnie podatne na zachowania o charakterze zmowy ze 
strony uczestników (manipulowanie ofertami, dzielenie się rynkiem…)1 ze względu, między 
innymi, na stabilność i przewidywalność popytu publicznego. Niektórzy analitycy uważają 
również, iż przejrzystość procesu sprzyja w rzeczywistości budowaniu karteli. 
Mimo iż liczba naruszeń prawa konkurencji w procedurach udzielania zamówień publicznych 
jest niemała2, obecne przepisy UE dotyczące zamówień publicznych nie regulują wyraźnie tej 
kwestii. Do tej pory panował pogląd, iż problem ten można skutecznie rozwiązać, opierając 
się na aktualnych przepisach, np. poprzez zapewnienie urzędnikom odpowiedzialnym za 
zamówienia wytycznych dotyczących sposobu zapobiegania zachowaniom o charakterze 
zmowy oraz ich wykrywania. 
Należy jednak przeprowadzić debatę w celu ustalenia, czy tego rodzaju wytyczne są 
wystarczające, aby skutecznie zwalczać przypadki zmowy na rynkach zamówień, czy też 
potrzebne są specjalne instrumenty prawne, takie jak: surowsze przepisy dotyczące 
dyskwalifikacji w przypadku manipulowania ofertami; możliwość nieujawniania pewnych 

                                               
1 Zob. również obszerne prace OECD, np. wytyczne dotyczące zwalczania praktyk manipulowania 
ofertami w zamówieniach publicznych: 
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_40381615_42230813_1_1_1_1,00.html
2 Jeśli chodzi o „słynne” kartele działające na rynkach zamówień publicznych, por. na przykład „sprawę 
bonów obiadowych” we Włoszech czy przypadek z Francji dotyczący liceów z L'Ile-de-France.
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informacji lub obowiązkowe stosowanie procedury negocjacyjnej w sektorach, w których 
istnieje duże prawdopodobieństwo budowania karteli; wykorzystanie oświadczeń 
potwierdzających niezależne przygotowanie oferty (ang. Certificates of Independent Bid 
Determination); obowiązek konsultowania się instytucji zamawiających z organami ds. 
konkurencji w przypadku wykrycia podejrzanych schematów w ofertach; itp. 
Doświadczenie wskazuje również, iż przydatne mogłoby być uczynienie niektórych 
instrumentów, które są szczególnie wystawione na ryzyko niewłaściwego wykorzystania w 
celu zmowy, bardziej odpornymi na tego rodzaju praktyki. Przykładowo, zlecanie 
podwykonawstwa określonych części zamówienia jest popularnym sposobem nagradzania 
przez zwycięskiego oferenta członków kartelu za przestrzeganie porozumienia kartelowego. 
Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu mógłby być zakaz zlecania, pod pewnymi 
warunkami, podwykonawstwa przedsiębiorstwom, które uczestniczyły w procedurze 
przetargowej1. 
Oczywiste jest, że dodatkowe gwarancje chroniące przed antykonkurencyjnymi 
zachowaniami mogłyby sprzyjać podtrzymywaniu odpowiedniej konkurencji na rynkach 
zamówień. Także tego rodzaju korzyść należy uważnie rozważyć w kontekście dodatkowych 
obciążeń administracyjnych dla zamawiających i przedsiębiorstw, które wiązałyby się z 
wprowadzeniem takich przepisów.
Pytanie: 
59. Czy uważają Państwo, że do przepisów UE dotyczących zamówień publicznych 

należy wprowadzić silniejsze zabezpieczenia p r z e d  antykonkurencyjnymi 
zachowaniami w procedurach przetargowych? Jeśli tak, jakie nowe instrumenty/ 
przepisy proponowaliby Państwo? 

8.3. Udzielanie zamówień w przypadku braku konkurencji/ praw wyłącznych
W praktyce instytucje zamawiające muszą często dokonywać zakupów u jednego określonego 
wykonawcy, ponieważ posiada on prawa wyłączne w zakresie produkcji danych towarów lub 
świadczenia danych usług. W takich przypadkach wykluczone jest poddanie danych 
zamówień regułom normalnej konkurencji. Dlatego też dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych umożliwiają stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji w 
przypadkach, w których „z przyczyn technicznych bądź artystycznych lub związanych z 
ochroną praw wyłącznych, zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu 
wykonawcy”2.
Prawdą jest, że z uwagi na istnienie prawa wyłącznego organizacja przetargu byłaby czystą 
formalnością niemającą żadnej praktycznej wartości. Nie można jednak zaprzeczyć, że dostęp 
do danego zamówienia publicznego został zamknięty uprzednim przyznaniem prawa 
wyłącznego, co wykluczyło możliwość wprowadzenia konkurencji jeszcze przed 
rozpoczęciem procesu udzielania zamówienia. 
Kwestia, w jaki sposób przyznano samo prawo wyłączne, a w szczególności, czy stosowano 
reguły uczciwej konkurencji na etapie jego przyznawania (co wpływa na późniejszą decyzję 
w sprawie udzielenia zamówienia), nie została poruszona w aktualnych dyrektywach w 
sprawie zamówień publicznych, jeśli chodzi o zamówienia udzielane podmiotom prywatnym.
Zagadnienie to zostało uregulowane jedynie w kontekście współpracy publiczno-publicznej, 
w przypadku której zamówienia publiczne na usługi między instytucjami zamawiającymi są 
                                               
1 Możliwości ograniczenia udziału oferentów ze względu na ryzyko zmowy są jednak mocno 
ograniczone, zob. wyrok ETS z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie C-538/07, Assitur (dotyczący tymczasowych 
grup przedsiębiorstw). 
2 Art. 31 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE.
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wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy, jeżeli udziela się ich na podstawie prawa 
wyłącznego, lecz tylko pod warunkiem, że wspomniane prawo wyłączne jest zgodne z 
zasadami Traktatu1. 
Wspomniany przepis szczególny prawdopodobnie nie będzie już potrzebny, kiedy znalezione 
zostanie rozwiązanie dla kwestii związanych ze współpracą publiczno-publiczną. Trzeba 
jednak rozważyć, czy na potrzeby zapewnienia odpowiedniej konkurencji na rynkach 
zamówień nie powinna zostać ogólnie zastosowana zasadnicza koncepcja tego artykułu. 
Zasada ta pozwalałaby na udzielanie zamówień bez przeprowadzania konkurencyjnej 
procedury na podstawie praw wyłącznych tylko w przypadku, gdy przyznanie tych praw 
odbyło się na zasadach konkurencyjnych.
Pytania:
60. Czy przyznawanie praw wyłącznych może, Państwa zdaniem, zagrażać uczciwej 

konkurencji na rynkach zamówień?

61. Jeśli tak, jakie instrumenty proponowaliby Państwo, aby złagodzić tego rodzaju 
zagrożenia/ zapewnić uczciwą konkurencję? Czy uważają Państwo, że przepisy UE 
dotyczące zamówień powinny zezwalać na udzielanie zamówień bez 
przeprowadzania procedury udzielania zamówienia na podstawie praw wyłącznych 
tylko w przypadku, gdy dane prawo wyłączne jako takie zostało przyznane w drodze 
przejrzystej, konkurencyjnej procedury?

9. STRATEGICZNE WYKORZYSTANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ODPOWIEDZI NA 
NOWE WYZWANIA 

Instytucje publiczne mogą poważnie przyczynić się do osiągnięcia najważniejszych celów 
strategii „Europa 2020”2 poprzez wykorzystanie swojej siły nabywczej do zamawiania 
towarów i usług o większej wartości „społecznej” pod względem wspierania innowacji, 
poszanowania środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zmniejszenia zużycia 
energii, poprawy zatrudnienia, zdrowia publicznego3 i warunków socjalnych oraz
promowania równych szans, zwiększając włączenie grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji4. Znaczący popyt ze strony instytucji publicznych na „bardziej ekologiczne”, 
niskoemisyjne, bardziej innowacyjne i odpowiadające potrzebom społecznym towary oraz 
usługi może również kształtować tendencje w zakresie produkcji i konsumpcji w 
nadchodzących latach. Reagowanie na wyzwania społeczne nie powinno oczywiście obniżać 
skuteczności zamówień publicznych. Aspekty związane z polityką należy uwzględniać w 
zamówieniach publicznych w taki sposób, aby unikać nakładania na instytucje zamawiające 
nieproporcjonalnych dodatkowych obciążeń administracyjnych bądź zakłócania konkurencji 
na rynkach zamówień.
Istnieją dwa możliwe sposoby wykorzystania zamówień publicznych na potrzeby realizacji 
celów polityki określonych w strategii „Europa 2020”: 

                                               
1 Art. 18 dyrektywy 2004/18/WE.
2 Zob. komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r., COM(2010) 2020.
3 Zob. konkluzje Rady z dnia 13 września 2010 r. dotyczące doświadczeń nabytych podczas pandemii 
grypy A(H1N1).
4 Zgodnie mianowicie z art. 9 TFUE, w którym wzywa się Unię do uwzględnienia wymogów 
związanych ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej 
oraz zwalczaniem wykluczenia społecznego.
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° zapewnienie instytucjom zamawiającym środków na potrzeby uwzględnienia tych 
celów zgodnie z regułami proceduralnymi dotyczącymi zamówień publicznych („sposób 
zakupu”); 
° nałożenie na instytucje zamawiające obowiązkowych wymogów lub dostarczenie 
bodźców ukierunkowujących ich decyzje dotyczące tego, jakie towary i usługi powinny być 
zamawiane („przedmiot zakupu”).
Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych zapewniają wspólne ramy w zakresie zakupów 
publicznych poprzez ustanowienie reguł proceduralnych dotyczących „sposobu zakupu”, a 
także pozostawiają instytucjom zamawiającym swobodę, jeśli chodzi o podejmowanie 
zasadniczej decyzji dotyczącej „przedmiotu zakupu”, określanie cech robót budowlanych, 
produktów lub usług, które w najlepszy sposób odpowiadają ich potrzebom, oraz 
wprowadzanie warunków, które są najbardziej odpowiednie z punktu widzenia osiągnięcia 
pożądanych celów polityki (o ile mają one przejrzysty i niedyskryminacyjny charakter). 
Przepisy UE dotyczące zamówień publicznych umożliwiają również stosowanie zachęt w 
zakresie zamówień zgodnie z celami strategii „Europa 2020”, bądź nakładanie na instytucje 
zamawiające obowiązków dotyczących „przedmiotu zakupu”, na poziomie europejskim albo 
krajowym, aby zapewnić spójność strategii zamówień publicznych z ogólnymi celami 
polityki. 
W ostatnich latach zainicjowano szereg konkretnych inicjatyw dotyczących polityki, zarówno 
na poziomie europejskim, jak i na poziomie krajowym, aby promować wykorzystanie 
zamówień publicznych do wspierania wyżej przedstawionych celów polityki, takich jak np. 
trwające prace w zakresie: promowania ekologicznych zamówień publicznych (GPP)1, 
aspektów społecznych2 w zamówieniach publicznych oraz innowacji3. 
W szczególności ekologiczne zamówienia publiczne (GPP) są w praktyce organizowane w 
państwach członkowskich od ponad dziesięciu lat. Większość państw członkowskich przyjęła 
krajowe plany działania w zakresie GPP, w których określono dobrowolne lub obowiązkowe 
wartości docelowe oraz konkretne środki na rzecz promowania i wdrażania GPP. UE 
przygotowała już zestawy kryteriów w zakresie GPP dla 18 grup produktów i usług4, a 
kolejne zostaną opracowane. 
Poniższa sekcja dotyczyć będzie tego, czy i jakiego rodzaju zmiany w przepisach UE 
dotyczących zamówień publicznych są potrzebne, aby zapewnić spójność i adekwatność 
różnych środków, które są lub mogłyby być podejmowane na poziomie unijnym i krajowym.
                                               
1 Por. komunikat Komisji „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska”, COM(2008) 
400, w którym wyznaczono wartości docelowe dotyczące wdrożenia GPP w państwach członkowskich i 
rozpoczęto proces opracowywania wspólnych dobrowolnych europejskich kryteriów w zakresie GPP. Por. 
również „Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych”,
http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm.
2 Por. podręcznik dotyczący uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych „Buying 
social – A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement”, SEC(2010) 1258.
3 W następstwie zobowiązania nr 17, określonego w komunikacie „Unia innowacji”, Komisja Europejska 
monitoruje obecnie realizację badania (które rozpoczęło się w listopadzie 2010 r. i zakończy się w listopadzie 
2011 r.), mającego na celu opracowanie nowego mechanizmu wspierania zamówień dotyczących 
innowacyjności. System ten zapewni wytyczne oraz ustanowi (finansowy) mechanizm wsparcia, aby pomóc 
instytucjom zamawiającym w przeprowadzaniu tych zamówień w sposób otwarty i niedyskryminacyjny oraz aby 
łączyć popyt, opracowywać wspólne specyfikacje i promować dostęp dla MŚP. Jeśli chodzi o zamówienia 
przedkomercyjne, zob. komunikat Komisji „Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu 
zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie”, COM(2007) 799.
4 Por. komunikat Komisji „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska”, COM(2008) 
400, w którym wyznaczono wartości docelowe dotyczące wdrożenia GPP w państwach członkowskich i 
rozpoczęto proces opracowywania wspólnych dobrowolnych europejskich kryteriów w zakresie GPP. Por. 
również „Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych”,
http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm.
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9.1. Obowiązki w zakresie sposobu zakupu jako wsparcie realizacji celów strategii 
„Europa 2020”

Aspekty związane z ochroną środowiska, włączeniem społecznym lub promowaniem 
innowacji mogą być istotne, w zależności od ich charakteru, na różnych etapach procedury 
udzielania zamówienia. Nie wszystkie poszczególne aspekty związane z tymi celami polityki 
mogą zostać uwzględnione na każdym etapie. Poniższa sekcja poświęcona będzie 
przedyskutowaniu kwestii, w jaki sposób poszczególne cele polityki mogą zostać 
uwzględnione na kolejnych etapach procedury udzielania zamówienia. 
Opisywanie przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych, instytucje 
zamawiające muszą zapewnić jasny i niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia oraz 
muszą określić specyfikacje techniczne w taki sposób, którego skutkiem nie może być 
sprzyjanie określonym przedsiębiorstwom. 
Wymogi odnoszące się do procesu i metod produkcji muszą dotyczyć wytwarzania produktu i 
mieć wpływ na jego właściwości, niekoniecznie będąc widocznymi. Zgodnie z aktualnymi 
przepisami nie jest możliwe określenie wymogów w zakresie procesu i metod produkcji, które 
nie dotyczą wytwarzania produktu i nie są odzwierciedlone w jego właściwościach. 
Instytucje publiczne i zainteresowane strony twierdzą czasem, że ze względów związanych z 
ochroną środowiska i zdrowia niektóre produkty muszą bądź powinny być pozyskiwane 
lokalnie. W tym kontekście należy podkreślić, że tego rodzaju wymogi naruszają prawo UE, 
jeżeli ich rezultatem jest nieuzasadniona, pośrednia lub bezpośrednia, dyskryminacja wśród 
dostawców. Można je usprawiedliwić jedynie w wyjątkowych przypadkach, w których 
uzasadnione i obiektywne potrzeby, które nie dotyczą aspektów czysto ekonomicznych, mogą 
zostać zaspokojone przez produkty pochodzące z określonego regionu. 
Pytania:
62. Czy uważają Państwo, że przepisy dotyczące specyfikacji technicznych w 

wystarczający sposób umożliwiają wprowadzanie aspektów związanych z realizacją 
celów innych polityk? 

63. Czy podzielają Państwo pogląd, iż możliwość określania specyfikacji technicznych 
w kategoriach charakterystyki lub wymagań w zakresie funkcjonalności może 
pozwolić instytucjom zamawiającym na lepsze zaspokojenie ich strategicznych 
potrzeb niż w przypadku określania ich pod kątem czysto technicznych wymogów? 
Jeśli tak, czy postulowaliby Państwo, aby odwoływanie się do charakterystyki lub 
wymagań w zakresie funkcjonalności było pod pewnymi warunkami obowiązkowe?

64. Przykładowo, czy uważają Państwo, że instytucje zamawiające wykorzystują 
dostatecznie możliwości wynikające z art. 23 dyrektywy 2004/18/WE w zakresie 
kryteriów dostępności1 dla osób niepełnosprawnych lub przeznaczenia dla 
wszystkich użytkowników? Jeśli nie, co należy zrobić?

65. Czy uważają Państwo, że niektóre procedury przewidziane w aktualnych 
dyrektywach2 (takie jak dialog konkurencyjny, konkursy) w szczególny sposób 
nadają się do celów uwzględniania polityki w zakresie ochrony środowiska, kwestii 
społecznych, dostępności i innowacji? 

                                               
1 „Dostępność” oznacza w tym kontekście dostępność dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi 
(niepełnosprawnych).
2 Opis procedur przedstawiono w sekcji 2.1. powyżej.
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66. Jakie zmiany w procedurach przewidzianych w obecnych dyrektywach 
proponowaliby Państwo wprowadzić, aby w największym możliwym stopniu 
uwzględnić wymienione wyżej cele polityki, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
poszanowania zasad niedyskryminacji i przejrzystości zapewniających równe szanse 
przedsiębiorstwom europejskim? Czy zastosowanie innowacyjnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w konkretny sposób pomaga zamawiającym w 
realizacji celów strategii „Europa 2020”?

67. Czy dostrzegają Państwo przypadki, w których ograniczenie wyboru do dostawców 
lokalnych lub regionalnych można by usprawiedliwić uzasadnionymi i 
obiektywnymi względami, które nie opierają się na czysto ekonomicznych 
przesłankach? 

68. Czy uważają Państwo, że stosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej 
publikacji jako procedury standardowej mogłoby pomóc lepiej uwzględniać aspekty 
związane z polityką, np. w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych, 
innowacji itp.? Czy też ryzyko dyskryminacji i ograniczenia konkurencji byłoby zbyt 
wysokie?

Wyznaczanie najbardziej właściwych kryteriów kwalifikacji
Podczas oceny zdolności kandydatów do realizacji zamówienia instytucje zamawiające mogą 
uwzględnić szczególne doświadczenie i kompetencje w zakresie aspektów społecznych lub 
środowiskowych, które są istotne dla przedmiotu zamówienia. 
Pytanie:
69. Jakie proponowaliby Państwo użyteczne przykłady kompetencji technicznych lub 

innych kryteriów kwalifikacji mających na celu wspieranie realizacji celów takich 
jak ochrona środowiska, promowanie włączenia społecznego, poprawa dostępności 
dla osób niepełnosprawnych i zwiększanie innowacji?

Stosowanie najbardziej odpowiednich kryteriów udzielenia zamówienia
Aby zapewnić efektywną konkurencję między wykonawcami oraz zapobiec podejmowaniu 
przez instytucje publiczne arbitralnych decyzji, obecne przepisy UE dotyczące zamówień 
publicznych przewidują, że kryteria udzielenia zamówienia muszą być związane z 
przedmiotem zamówienia, nie mogą powierzać nieograniczonej swobody wyboru instytucji 
zamawiającej oraz muszą być wyraźnie wskazane w dokumentach przetargowych. 
Instytucje zamawiające mogą w sposób swobodny określać względną wagę, jaka zostanie 
przypisana poszczególnych kryteriom wykorzystywanym do ustalenia oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie. Umożliwia to im odzwierciedlenie, podczas oceny, 
znaczenia, jakie chcą przypisać kryteriom środowiskowym lub społecznym w porównaniu z 
pozostałymi kryteriami, w tym ceną. 
Jeśli chodzi o standardowe towary i usługi, w wielu przypadkach jest już możliwe określenie 
wysokich standardów środowiskowych lub społecznych w ramach specyfikacji technicznych 
bądź warunków realizacji zamówienia, przy jednoczesnym udzielaniu zamówienia na 
podstawie kryterium najniższej ceny. W ten sposób instytucje zamawiające mogą uzyskać 
produkty i usługi spełniające wysokie standardy po najlepszej cenie. 
Jednak stosowanie kryteriów, które dotyczą ochrony środowiska, efektywności energetycznej, 
dostępności lub innowacji, na etapie udzielenia zamówienia zamiast wyłącznie w ramach 
specyfikacji technicznych bądź warunków realizacji zamówienia może mieć jednak tę 
korzyść, że skłoni firmy do składania ofert, które będą wykraczały poza poziom określony w 
specyfikacjach technicznych, a tym samym sprzyjać będzie wprowadzaniu innowacyjnych 
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produktów na rynek. Stosowanie takich kryteriów na etapie udzielenia zamówienia może być 
również przydatne w przypadkach, w których nie ma pewności co do produktów lub usług 
dostępnych na rynku. 
Pytania:
70. Kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie wydaje się najlepiej dopasowane 

do potrzeb realizacji celów innych polityk. Czy uważają Państwo, że w celu jak 
najlepszego uwzględnienia tego rodzaju celów polityki należałoby zmienić istniejące 
przepisy (w odniesieniu do niektórych typów zamówień/ pewnych konkretnych 
sektorów/ w określonych okolicznościach), aby:

70.1.1. wyeliminować kryterium uwzględniające wyłącznie najniższą cenę;

70.1.2. ograniczyć stosowanie kryterium ceny lub wagę, jaką instytucje zamawiające mogą 
przypisać cenie;

70.1.3. wprowadzić trzecią możliwość, jeśli chodzi o kryteria udzielenia zamówienia, obok 
kryteriów najniższej ceny i oferty najkorzystniejszej ekonomicznie? Jeśli tak, to jakie 
alternatywne kryterium – umożliwiające zarówno bardziej skuteczną realizację 
celów innych polityk, jak i zagwarantowanie równych szans i uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami europejskimi – proponowaliby Państwo wprowadzić?

71. Czy uważają Państwo, że należy w każdym razie ograniczyć liczbę punktów 
przypisywanych np. kryteriom środowiskowym, społecznym lub innowacyjności w 
celu ustalenia maksymalnego pułapu, tak aby dane kryterium nie było ważniejsze od 
kryteriów dotyczących charakterystyki bądź kosztów?

72. Czy uważają Państwo, że opcja uwzględniania kryteriów środowiskowych lub 
społecznych na etapie udzielenia zamówienia jest zrozumiała i wykorzystywana? 
Czy powinna ona zostać, Państwa zdaniem, lepiej sformułowana w dyrektywie? 

73. Czy Państwa zdaniem uwzględnianie kosztów cyklu życia podczas ustalania oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie powinno mieć obowiązkowy charakter (zwłaszcza 
w przypadku dużych projektów)? Czy w takim razie uznaliby Państwo za konieczne/ 
właściwe, aby służby Komisji opracowały metodę określania kosztów cyklu życia? 

Nakładanie odpowiednich klauzul dotyczących realizacji zamówienia 
Zgodnie z obecnymi przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych, klauzule dotyczące 
realizacji zamówienia muszą być powiązane z zadaniami, które są niezbędne do produkcji i 
dostarczenia zakupywanych towarów lub usług. Tego rodzaju warunki1 dotyczące realizacji 
zamówienia mogą uwzględniać aspekty innych polityk, takie jak kwestie społeczne i 
środowiskowe. W tym ostatnim przypadku mogłoby to, przykładowo, polegać na 
rekompensowaniu emisji w odniesieniu do niektórych zamówień na dostawy, które powodują 
znaczne emisje dwutlenku węgla. Niektóre z państw członkowskich wymagają, aby w 
przypadku zamawiania usług taksówkowych lub innych usług przewozowych pojazdy 
wykorzystywane do ich świadczenia należały do najmniej zanieczyszczających kategorii. 
Klauzule dotyczące realizacji zamówienia można również wykorzystywać w celu 
stymulowania innowacji w trakcie wykonywania umowy, np. poprzez dostarczenie zachęt do 
dalszego rozwijania produktów lub usług w trakcie realizacji zamówienia.

                                               
1 Zob. art. 26 dyrektywy 2004/18/WE. 
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Na tym etapie instytucje zamawiające mogą nakładać na zwycięskiego oferenta określone 
obowiązki, które dotyczą realizacji różnych celów środowiskowych lub społecznych i które 
nie mogą być uwzględniane na wcześniejszych etapach procedury udzielania zamówienia.
Pytania:
74. Klauzule dotyczące realizacji zamówienia stanowią najbardziej odpowiedni etap 

procedury, na którym można uwzględnić aspekty dotyczące warunków zatrudnienia i 
pracy osób zaangażowanych w wykonywanie umowy. Czy zgadzają się Państwo z 
tym stwierdzeniem? Jeśli nie, proszę zaproponować ewentualne rozwiązanie 
alternatywne.

75. Jakiego rodzaju klauzule dotyczące realizacji zamówienia byłyby, Państwa zdaniem, 
szczególnie odpowiednie, jeśli chodzi o uwzględnienie aspektów społecznych, 
środowiskowych i dotyczących efektywności energetycznej?

76. Czy należy już określić na poziomie UE pewne ogólne klauzule dotyczące realizacji 
zamówienia, odnoszące się w szczególności do warunków zatrudnienia i pracy osób 
zaangażowanych w wykonywanie umowy? 

Weryfikacja wymogów
Instytucje zamawiające mogą określać wymogi środowiskowe lub społeczne na etapie 
sporządzania specyfikacji technicznych lub opracowywania kryteriów kwalifikacji/ udzielenia 
zamówienia lub wprowadzania klauzul dotyczących realizacji zamówienia. W takich 
przypadkach opracowują one zazwyczaj listę szczegółowych informacji (certyfikaty/ 
dokumenty i/lub konkretne zobowiązania), jakie mają zostać przedstawione przez 
kandydatów lub oferentów w celu wykazania, że są oni w stanie spełnić wymogi 
środowiskowe lub społeczne. Zgodnie z aktualnymi przepisami, określone systemy 
certyfikacji (np. systemy certyfikacji lasów, certyfikaty społeczne) mogą być uznawane za 
ewentualny dowód, lecz równoważne środki muszą być również akceptowane. Ogólny 
problem, jaki pojawia się w zamówieniach publicznych, dotyczy tego, w jaki sposób 
weryfikować spełnianie tych wymogów w łańcuchu dostaw. Kwestia weryfikacji ma 
szczególne znaczenie w przypadkach, w których część łańcucha dostaw jest usytuowana w 
państwie trzecim.
Podczas rozpatrywania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz ofert instytucja 
zamawiająca sprawdza, czy informacje i dokumenty przedstawione przez kandydatów lub 
oferentów są zgodne z wymogami. W przypadku braku wymaganych informacji, bądź jeżeli 
dostarczone informacje zostaną uznane za niezadowalające, kandydat lub oferent zostaje 
wykluczony z procedury.
Pytania:
77. Czy uważają Państwo, że obecne ramy UE dotyczące zamówień publicznych 

powinny zawierać szczegółowe rozwiązania problemu weryfikacji spełniania 
wymogów na całej długości łańcucha dostaw? Jeśli tak, jakie rozwiązania 
proponowaliby Państwo, aby uregulować tę kwestię?

78. W jaki sposób można najlepiej pomóc instytucjom zamawiającym w kwestii 
weryfikacji spełniania wymogów? Czy opracowanie „standardowych” systemów i 
dokumentów do oceny zgodności, jak również oznakowań, ułatwiłoby im realizację 
tego zadania? W przypadku przyjęcia takiego podejścia, co można zrobić, aby 
zminimalizować obciążenia administracyjne?
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Związek z przedmiotem zamówienia/ wykonaniem umowy
Jak wskazano wcześniej, w obecnych ramach prawnych UE dotyczących zamówień 
publicznych związek z przedmiotem zamówienia jest zasadniczą przesłanką, jaka musi zostać 
uwzględniona przy wprowadzaniu do procesu udzielania zamówienia wszelkich aspektów 
związanych z realizacją innych polityk. Odnosi się to do kolejnych etapów procesu udzielania 
zamówienia oraz do poszczególnych kwestii (specyfikacje techniczne, kryteria kwalifikacji, 
kryteria udzielenia zamówienia). W przypadku klauzul dotyczących wykonania umowy 
wymagane jest, aby istniał związek z realizacją zadań niezbędnych do produkcji/ dostarczenia 
zamawianych towarów/ usług. 
Złagodzenie tego wymogu mogłoby pomóc instytucjom publicznym w osiągnięciu postępów 
w realizacji celów polityki określonych w strategii „Europa 2020” za pomocą zamówień 
publicznych. Między innymi, pozwoliłoby to instytucjom zamawiającym wpływać na 
zachowanie przedsiębiorstw niezależnie od zakupywanych produktów lub usług, np. w celu 
zwiększania odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska lub zwracania większej uwagi 
na społeczną odpowiedzialność biznesu. Mógłby to być potężny instrument na rzecz 
wspierania realizacji celów polityki określonych w strategii „Europa 2020”.
Rozważając taką możliwość, należy jednak przeanalizować dokładnie kwestię kompromisów 
z aspektami innych polityk. Związek z przedmiotem zamówienia gwarantuje, że w centrum 
procesu, w którym wykorzystywane są pieniądze podatników, pozostaje kwestia samego 
zakupu. Jest to istotna gwarancja, która zapewnia instytucjom zamawiającym uzyskanie 
możliwie najlepszej oferty przy skutecznym wykorzystaniu środków publicznych. Jak 
wyjaśniono powyżej, cel ten został również uwypuklony w strategii “Europa 2020”, w której 
podkreśla się, że zamówienia publiczne muszą zapewniać najbardziej efektywne 
wykorzystanie funduszy publicznych. Jednocześnie tego rodzaju gwarancja zakupów po 
najlepszej cenie stanowi środek zapewniający spójność między polityką UE w dziedzinie 
zamówień publicznych a zasadami pomocy państwa, ponieważ zabezpiecza przed 
przyznawaniem wykonawcom nieuzasadnionych korzyści poprzez udzielanie zamówień 
publicznych. Rozluźnienie związku z przedmiotem zamówienia mogłoby zatem pociągać ze 
sobą ryzyko, iż przepisy UE dotyczące zamówień publicznych stosowane będą z dala od 
zasad pomocy państwa, a ostatecznie mogłoby to utrudniać realizację celu polegającego na 
zwiększeniu konwergencji między zasadami pomocy państwa i przepisami dotyczącymi 
zamówień publicznych.
Związek z przedmiotem zamówienia może również pomóc uniknąć sytuacji, w której 
wykonawcy z konkretnego państwa będą potencjalnie faworyzowani ze szkodą dla 
wykonawców z innych państw członkowskich. O ile ma to szczególne znaczenie w 
odniesieniu do niektórych rodzajów aspektów (np. określonych wymogów społecznych), 
ponieważ mogą być one bardziej zakorzenione w realiach krajowych, regionalnych bądź 
wręcz lokalnych, odnosi się to także do aspektów innych polityk, takich jak kwestie ochrony 
środowiska. Przykładowo, w przypadku dostaw towarów, wymóg stanowiący, iż budynki 
biurowe wykorzystywane przez oferentów będą ogrzewane wyłącznie energią słoneczną 
mógłby faworyzować przedsiębiorstwa z państw członkowskich o określonych warunkach 
meteorologicznych sprzyjających technologii energii słonecznej.
Związek między aspektami dotyczącymi realizacji polityki a przedmiotem zamówienia ma 
również zapewniać przedsiębiorstwom pewność i przewidywalność. W przeciwnym razie, w 
przypadku braku takiego związku (oraz zharmonizowanych wymogów na poziomie UE), 
wykonawcy mogą stanąć przed żądaniami spełniania odmiennych wymogów (jeśli chodzi o 
odsetek kobiet, liczbę zaangażowanych bezrobotnych, dostępność dla pracowników placówek 
opieki nad dziećmi, środki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
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ekoetykiety, itp.) na potrzeby poszczególnych zamówień lub poszczególnych instytucji 
zamawiających. 
Realizacja różnych wymogów nakładanych przez instytucje zamawiające może być 
wyjątkowo trudna w przypadku MŚP, ponieważ mogą one nie posiadać niezbędnych zasobów 
ekonomicznych i ludzkich, aby spełnić szeroki zakres wymogów społecznych w odniesieniu 
do indywidualnych przypadków.
Wymogi niezwiązane z zakupywanymi produktami lub usługami stałyby wreszcie w 
sprzeczności z realizacją celu określonego w strategii „Europa 2020” dotyczącego 
promowania innowacyjności, ponieważ polem rywalizacji między podmiotami nie byłoby 
opracowywanie najlepszych (możliwie innowacyjnych) produktów lub usług, lecz polityka 
przedsiębiorstwa.
Pytania:
79. Niektóre zainteresowane strony proponują rozluźnienie lub wręcz skreślenie 

warunku stanowiącego, iż wymogi nakładane przez instytucję zamawiającą muszą 
być związane z przedmiotem zamówienia (umożliwiłoby to na przykład 
zobowiązanie oferentów do realizacji polityki zatrudnienia uwzględniającej równość 
płci, bądź zatrudnienia określonego odsetka pewnych kategorii osób, np. osób 
poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych). Czy zgadzają się Państwo z tą 
propozycją? Jakie mogłyby być, Państwa zdaniem, zalety bądź wady rozluźnienia 
lub wyeliminowania związku z przedmiotem zamówienia?

80. W przypadku gdy związek z przedmiotem zamówienia miałby zostać rozluźniony, 
jakie ewentualne mechanizmy naprawcze należy wprowadzić, aby złagodzić ryzyko 
dyskryminacji i znaczącego ograniczenia konkurencji?

81. Czy uważają Państwo, że MŚP mogłyby mieć problemy ze spełnieniem różnych 
wymogów? Jeśli tak, to w jaki sposób należy Państwa zdaniem rozwiązać tę 
kwestię? 

82. Jeśli uważają Państwo, że związek z przedmiotem zamówienia należy rozluźnić lub 
wyeliminować, to na których etapach procesu udzielania zamówienia powinno mieć 
to miejsce?

82.1. Czy uważają Państwo, że jeśli chodzi o określanie specyfikacji technicznych, istnieje 
argument za złagodzeniem wymogu stanowiącego, iż specyfikacje odnoszące się do 
procesu i metod produkcji muszą być związane z cechami produktu, w celu objęcia 
elementów, które nie są odzwierciedlane w cechach produktu (np. w przypadku 
zakupu kawy – żądanie, by dostawca wypłacał producentom premię, która zostanie 
zainwestowana w działania mające na celu promowanie rozwoju społeczno-
ekonomicznego społeczności lokalnych)? 

82.2. Czy uważają Państwo, że przepisy UE dotyczące zamówień publicznych powinny 
pozwalać instytucjom zamawiającym na stosowanie kryteriów kwalifikacji opartych 
na cechach przedsiębiorstw, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (np. 
zobowiązanie oferentów do realizacji polityki zatrudnienia uwzględniającej równość 
płci bądź ogólnej polityki zatrudniania określonego odsetka pewnych kategorii osób, 
np. osób poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych itp.)?
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82.3. Czy uważają Państwo, że należy rozluźnić lub wyeliminować związek z 
przedmiotem zamówienia na etapie udzielenia zamówienia, aby uwzględnić aspekty 
innych polityk (np. przyznawanie dodatkowych punktów oferentom, którzy 
zatrudniają osoby poszukujące pracy lub osoby niepełnosprawne)?

82.3.1. Kryteria udzielenia zamówienia inne niż najniższa cena/ oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie/ kryteria niezwiązane z przedmiotem zamówienia mogą oddzielić 
stosowanie przepisów UE dotyczących zamówień publicznych od stosowania zasad 
pomocy państwa w takim znaczeniu, iż zamówienia udzielane na podstawie 
kryteriów innych niż ekonomiczne mogłyby pociągać za sobą przyznanie 
potencjalnie problematycznej pomocy w świetle unijnych zasad pomocy państwa? 
Czy podzielają Państwo te obawy? Jeśli tak, to w jaki sposób należy rozwiązać tę 
kwestię?

82.4. Czy uważają Państwo, że prawodawstwo UE dotyczące zamówień publicznych 
powinno umożliwiać instytucjom zamawiającym nakładanie klauzul dotyczących 
wykonania umowy, które nie są ściśle związane z dostarczeniem danych towarów 
lub świadczeniem danych usług (np. zobowiązanie wykonawców do zapewnienia 
swoim pracownikom usług opieki nad dziećmi, bądź zobowiązanie ich do 
przeznaczenia określonej kwoty wynagrodzenia na projekty społeczne)?

9.2. Obowiązki w zakresie przedmiotu zakupu jako wsparcie realizacji celów 
polityki określonych w strategii „Europa 2020” 

Innym sposobem realizacji celów polityki za pomocą zamówień publicznych mogłoby być 
nałożenie na instytucje zamawiające obowiązków w zakresie „przedmiotu zakupu”. 
Przykładowo, można by to osiągnąć poprzez nałożenie obowiązkowych wymogów lub 
kryteriów dotyczących cech towarów lub usług, jakie mają zostać dostarczone (np. limity w 
zakresie zużycia energii i zasobów, substancji szkodliwych dla środowiska, minimalne 
poziomy recyklingu), bądź poprzez wyznaczenie wartości docelowych (np. 60 % zakupów 
publicznych musi być przyjaznych dla środowiska)1.
W specjalnych przepisach dotyczących różnych sektorów, wprowadzonych niedawno na 
poziomie UE:

 zobowiązano instytucje zamawiające, aby wymagały one w swoich zamówieniach 
określonego poziomu efektywności energetycznej2;

 zobowiązano instytucje zamawiające do uwzględniania w swoich decyzjach dotyczących 
zamówień kwestii zużycia energii lub innych zagadnień związanych z ochroną 
środowiska3;

 wezwano sektor publiczny do odgrywania wzorcowej roli w zakresie efektywności 
energetycznej poprzez przyjęcie minimalnej liczby środków efektywności energetycznej w 

                                               
1 Na przykład, jeśli chodzi o ekologiczne zamówienia publiczne, kilka państw członkowskich 
(Niderlandy, Finlandia, Słowenia, Austria czy Belgia) ustanowiło ambitne cele w zakresie ekologicznych 
zamówień publicznych na poziomie krajowym.
2 Rozporządzenie (WE) nr 106/2008 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 1), tzw. rozporządzenie w sprawie 
Energy Star.
3 Dyrektywa 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego.
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ramach zamówień publicznych1 oraz poprzez promowanie zasobooszczędnych budynków 
publicznych (np. budynki o niskim lub zerowym zużyciu energii pierwotnej2).

 wezwano instytucje zamawiające do podjęcia wysiłków na rzecz zamawiania wyłącznie 
takich produktów, które należą do najwyższej klasy efektywności energetycznej3.

W swoim niedawnym komunikacie „Energia 2020 – Strategia na rzecz konkurencyjnego, 
zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego”4 Komisja stwierdziła, że kryteria 
energetyczne (dotyczące efektywności, odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych sieci) 
powinny być stosowane we wszystkich zamówieniach publicznych na roboty budowlane, 
usługi lub dostawy.
W odniesieniu do produktów można by w większym stopniu wykorzystywać metodę 
określania wartości pieniężnej, taką jak np. metoda opracowana na potrzeby dyrektywy w 
sprawie czystych ekologicznie pojazdów5. Obowiązek uwzględniania kosztu odnoszącego się 
do całego cyklu użytkowania przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu produktów i 
usług (tak jak ma to już miejsce w przypadku pojazdów) może zapewnić obniżkę ogólnych 
kosztów. Wymagałoby to jednak ustalenia ogólnej metody, która mogłaby mieć zastosowanie 
do wszystkich grup produktów.
Mówiąc bardziej ogólnie, wprowadzenie do przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych obowiązkowych wymogów za pomocą instrumentów prawnych opartych na 
aktach delegowanych postuluje się jako środek służący dalszemu promowaniu 
innowacyjności lub realizacji celów innych polityk w ramach strategii „Europa 2020”6.
Jeśli chodzi o kwestię włączenia społecznego, w nowej europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności na lata 2010-20207 wskazano, iż Komisja przeanalizuje stronę 
merytoryczną dotyczącą przyjęcia środków regulacyjnych zapewniających dostępność 
produktów i usług, w tym środków służących większemu wykorzystaniu zamówień 
publicznych.
Nakładanie tego rodzaju obowiązków może stanowić bardzo efektywne narzędzie realizacji 
celów polityki określonych w strategii „Europa 2020” poprzez wspieranie wprowadzania na 
rynek towarów i usług o wysokiej wartości społecznej. Ponadto centralizacja decyzji 
dotyczących strategii zakupowych może zapobiec rozdrobnieniu polityk w dziedzinie 
zamówień oraz zwiększyć przewidywalność, co będzie korzystne dla wykonawców. 
Przykładowo, jeśli chodzi o ekologiczne zamówienia publiczne, odmienne podejścia państw 
członkowskich do kwestii GPP mogą oznaczać problemy dla dostawców, zwłaszcza dla MŚP, 

                                               
1 Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.
2 Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
140 z 5.6.2009, s. 16) oraz dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 
153 z 18.6.2010, s. 13). 
3 Dyrektywa 2010/30/WE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o 
produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 
6).
4 COM(2010) 639.
5 Aby wesprzeć wdrażanie obowiązku wynikającego z tej dyrektywy i uwzględniania kosztów cyklu 
życia, Komisja stworzyła portal poświęcony czystym ekologicznie pojazdom, na którym znajdują się informacje 
niezbędne do celów określania wartości pieniężnej podczas całego cyklu użytkowania, o którym mowa w 
dyrektywie: http://www.cleanvehicle.eu/; http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm.
6 Sprawozdanie przygotowane przez Mario Montiego dla przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 
9 maja 2010 r. „Nowa strategia dla jednolitego rynku” (A new strategy for the Single Market), pkt 3.4, s. 78. 
7 COM(2010) 636.
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którzy muszą dostosowywać się do różnych ram w różnych krajach, co komplikuje tym 
samym rozwój i sprzedaż ekologicznych produktów i usług.
Z drugiej strony, podnoszone są pewne wątpliwości w związku z nakładaniem obowiązków 
dotyczących przedmiotu zakupu. 
Istotnym aspektem, jaki należy rozważyć, jest ryzyko, iż wprowadzenie tego rodzaju 
obowiązków może prowadzić do dyskryminacji lub ograniczenia konkurencji na rynkach 
zamówień, potencjalnie redukując liczbę oferentów i zwiększając ceny, co może być 
kłopotliwe w czasach trudności gospodarczych i ograniczeń budżetowych w wielu państwach 
członkowskich. Aby złagodzić to ryzyko, nakładane wymogi i kryteria muszą być obiektywne 
oraz niedyskryminacyjne i powinny być stosowane wyłącznie, jeżeli rynek ogólnounijny jest 
dostatecznie rozwinięty, aby zapewnić efektywną konkurencję. Należy również mieć na 
uwadze, iż niektóre wymogi dotyczące zwiększenia efektywności w zakresie ochrony 
środowiska mogą wszakże prowadzić, w perspektywie średnio- lub długoterminowej, do 
oszczędności w kategoriach ekonomicznych (np. w zakresie efektywności energetycznej).
Niektóre rodzaje zobowiązań mogą mieć większy niż pozostałe rodzaje wpływ na 
konkurencję na rynkach zamówień.

– Specyfikacje techniczne uwzględniające charakterystykę działania będą prawdopodobnie 
mieć mniej ograniczający skutek dla konkurencji niż szczegółowe specyfikacje dotyczące 
technicznych właściwości zamawianych towarów. 

– Obowiązkowe zapisy dotyczące technicznych właściwości zamawianych towarów 
mogłyby znacząco zmniejszyć wybór i konkurencję na rynkach zamówień, a nawet je 
wyeliminować, podczas gdy obowiązkowe przepisy dotyczące decyzji w sprawie wyboru 
kryteriów udzielenia zamówienia, które należy wziąć pod uwagę (np. efektywność 
energetyczną, koszty cyklu życia, dostępność), miałyby pewnie mniej ograniczające skutki 
dla konkurencji na rynkach zamówień. 

Innym skutkiem nałożenia na instytucje zamawiające obowiązków w zakresie przedmiotu 
zakupu jest ograniczenie pola manewru w zakresie procedur udzielania zamówień. Może to 
wpłynąć na ich zdolność do zamawiania towarów i usług idealnie dopasowanych z punktu 
widzenia zaspokojenia specyficznych potrzeb poszczególnych instytucji zamawiających. 
Ryzyko to można by złagodzić, określając obowiązek na odpowiednim poziomie.
Argumentuje się również, iż centralnie narzucone obowiązki dotyczące przedmiotu zakupu 
stworzyłyby dodatkowe obciążenia administracyjne dla instytucji zamawiających i 
wykonawców, np. w postaci zwiększonego nakładu pracy potrzebnego do weryfikacji 
spełniania tych wymogów przez wykonawców. Dodatkowe działania edukacyjne oraz 
odpowiednie szkolenia, a także specjalne narzędzia1 mogłyby pomóc instytucjom
zamawiającym w skuteczny sposób radzić sobie z tym nakładem pracy. Co więcej, 
standardowe wymogi na poziomie UE, np. w zakresie dokonywania zakupu spośród 
najwyższych klas wydajności oznakowanych produktów, mogłyby wyeliminować 
konieczność posiadania przez instytucje zamawiające szczegółowej wiedzy technicznej przy 
sporządzaniu specyfikacji, upraszczając tym samym w niektórych przypadkach zadanie 
uwzględniania takich kryteriów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Nie tak daleko idącym rozwiązaniem byłoby dostarczenie zachęt do zamawiania określonych 
rodzajów towarów i usług bez nakładania obowiązku dokonywania takich zakupów. Tego 
rodzaju zachęty mogłyby obejmować korzyści ekonomiczne dla instytucji zamawiających 
zakupujących przyjazne dla środowiska, sprzyjające włączeniu społecznemu lub innowacyjne 
towary i usługi, mechanizmy wymiany najlepszych praktyk między instytucjami 
                                               
1 Np. wspomniany wyżej portal poświęcony ekologicznie czystym pojazdom.
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zamawiającymi czy wręcz mechanizmy wsparcia dla instytucji zamawiających, które pragną 
realizować cele strategii „Europa 2020” za pomocą swoich zamówień.
Pytania:
83. Czy uważają Państwo, że określenie na poziomie UE obowiązków dotyczących 

przedmiotu zakupu jest dobrym sposobem realizacji celów innych polityk? Jakie są 
główne zalety i wady takiego podejścia? Dla jakich konkretnych obszarów 
produktów lub usług, bądź dla których konkretnych polityk obowiązki dotyczące 
przedmiotu zakupu byłyby, Państwa zdaniem, użyteczne? Proszę uzasadnić swoją 
odpowiedź. Proszę podać przykłady praktyk dotyczących udzielania zamówień w 
państwach członkowskich, które można by powielić na poziomie UE.

84. Czy uważają Państwo, że kolejne obowiązki dotyczące przedmiotu zakupu na 
poziomie UE powinny zostać uwzględnione w regulacjach odnoszących się do 
poszczególnych polityk (dotyczących kwestii ochrony środowiska, energetycznych, 
społecznych, dostępności itp.) czy też raczej powinny zostać nałożone w ramach 
ogólnego prawodawstwa UE dotyczącego zamówień publicznych?

85. Czy uważają Państwo, że obowiązki dotyczące przedmiotu zakupu powinny być 
nakładane na poziomie krajowym? Czy uważają Państwo, że tego rodzaju obowiązki 
krajowe mogą prowadzić do ewentualnego rozdrobnienia rynku wewnętrznego? Jeśli 
tak, to jaki byłby najbardziej odpowiedni sposób złagodzenia tego ryzyka?

86. Czy uważają Państwo, że obowiązki dotyczące przedmiotu zakupu powinny określać 
zobowiązania wobec instytucji zamawiających, jeśli chodzi o poziom wdrożenia (np. 
GPP), charakterystykę towarów/usług/robót budowlanych, jakie powinny one 
zakupywać, czy też szczegółowe kryteria do uwzględnienia jako jeden z szeregu 
elementów oferty? 

86.1. Jakie pole manewru należy pozostawić instytucjom zamawiającym w zakresie 
dokonywania decyzji zakupowych? 

86.2. Czy w ramach obowiązkowych wymogów należy ustalić tylko ich minimalny 
poziom, tak aby poszczególne instytucje zamawiające mogły określić bardziej 
ambitne wymagania?

87. Co byłoby, Państwa zdaniem, najlepszym narzędziem reagowania na rozwój 
technologii pod kątem ustalenia najbardziej zaawansowanej technologii 
(przykładowo, zlecenie podmiotowi monitorowania tego, która z technologii 
rozwinęła się na najwyższym poziomie, czy też zobowiązanie instytucji 
zamawiających do uwzględnienia najbardziej zaawansowanej technologii jako 
jednego z kryteriów udzielenia zamówienia, czy może jakieś inne środki)?

88. Wprowadzenie obowiązkowych kryteriów lub obowiązkowych wartości docelowych 
w zakresie przedmiotu zakupu nie powinno prowadzić do wyeliminowania 
konkurencji na rynkach zamówień publicznych. W jaki sposób można uwzględnić 
cel dotyczący nieograniczania konkurencji przy określaniu tych kryteriów lub 
wartości docelowych? 

89. Czy uważają Państwo, że nałożenie obowiązków dotyczących przedmiotu zakupu 
zwiększyłoby obciążenia administracyjne, w szczególności dla małych 
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przedsiębiorstw? Jeśli tak, to w jaki sposób można złagodzić to ryzyko? Jakiego 
rodzaju środki wdrażające i/lub wytyczne powinny towarzyszyć takim obowiązkom?

90. Jeśli nie popierają Państwo obowiązków dotyczących przedmiotu zakupu, czy 
uznaliby Państwo za właściwe wprowadzenie innych instrumentów (np. zaleceń lub 
innych zachęt)? 

9.3. Innowacje
Europa ma ogromny niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o pobudzanie innowacyjności za 
pomocą zamówień publicznych, przy jednoczesnym wspieraniu transgranicznej konkurencji, 
promowaniu gospodarki niskoemisyjnej i osiąganiu najlepszej relacji ceny do jakości przez 
instytucje publiczne. Zamówienia publiczne na innowacyjne produkty i usługi mają kluczowe 
znaczenie dla poprawy jakości i efektywności usług publicznych w czasach ograniczeń 
budżetowych. 
W obecnych dyrektywach UE w sprawie zamówień publicznych przyjęto elastyczne 
podejście, które umożliwia instytucjom zamawiającym wykorzystanie przetargów 
zorientowanych na innowacje, co może zachęcać branżę przemysłową do poszukiwania 
nowych zaawansowanych rozwiązań.
Konkursy1 umożliwiają instytucjom zamawiającym nabywanie planów lub projektów w 
dziedzinach takich jak architektura, inżynieria i przetwarzanie danych: w ramach tej 
procedury uczestnicy proszeni są o zaproponowanie projektów wykraczających poza ścisłe 
warunki specyfikacji; mają oni zatem swobodę przedstawienia innowacyjnych pomysłów, 
które mogą zostać wykorzystane w przyszłej procedurze udzielania zamówienia.
W przypadkach szczególnie złożonych zamówień, w których instytucje zamawiające uznają, 
iż wykorzystanie procedury otwartej lub ograniczonej nie pozwoli na udzielenie zamówienia, 
dyrektywy przewidują możliwość zastosowania innej procedury, tj. dialogu 
konkurencyjnego2. W ramach tej procedury instytucje zamawiające mogą podjąć dialog z 
kandydatami w celu ustalenia i zdefiniowania środków, które najlepiej odpowiadają 
potrzebom instytucji zamawiającej. Uczestnicy są zobowiązani do proponowania pomysłów i 
rozwiązań, które są dyskutowane z instytucjami zamawiającymi. 
Celem obecnych przepisów UE dotyczących zamówień publicznych jest ochrona 
innowacyjnych rozwiązań, nawet jeżeli nie są one chronione przez prawa własności 
intelektualnej. Proponowane rozwiązania oraz inne informacje poufne nie mogą być 
przekazywane przez instytucje zamawiające innym uczestnikom bez zgody oferenta3.
Niemniej jednak niepokój wzbudza wybiórcze podejście do praw własności intelektualnej i 
samych rozwiązań innowacyjnych, w szczególności w odniesieniu do dialogu 
konkurencyjnego: jeżeli uczestnik ujawni unikalne cechy swojego rozwiązania, staną się one 
znane pozostałym kandydatom. Chociaż obecne przepisy wymagają, aby tego rodzaju 
informacje pozostały poufne, instytucja zamawiająca znajduje się jednak w trudnym 
położeniu, między obowiązkiem ochrony informacji poufnych a koniecznością ujawnienia 
niektórych informacji w celu ustalenia rozwiązań, które w najlepszy sposób zaspokajają jej 
potrzeby. Instytucje zamawiające mogą mieć pokusę naciskania na oferentów, aby zgodzili 

                                               
1 Zob. art. 66-74 dyrektywy 2004/18/WE.
2 Zob. art. 29 i motyw 31 dyrektywy 2004/18/WE. W dyrektywie 2004/17/WE nie przewidziano dialogu 
konkurencyjnego. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby instytucja zamawiająca, która wybrała procedurę 
negocjacyjną z uprzednią publikacją ogłoszenia, postanowiła w specyfikacjach, że będzie postępować zgodnie z 
procedurą określoną w dyrektywie 2004/18/WE dla dialogu konkurencyjnego.
3 Art. 29 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE. Tego rodzaju gwarancja stanowi uzupełnienie klauzuli poufności 
określonej w art. 6 wspomnianej dyrektywy.
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się na ujawnienie informacji. Ponadto fakt, iż najlepsze rozwiązanie (wybrane przez instytucję 
zamawiającą) jest nieuchronnie przedstawiane wszystkim uczestnikom, którzy zostają 
następnie zaproszeni do złożenia ofert w oparciu o to rozwiązanie, może zniechęcać 
uczestników do proponowania wysoce innowacyjnych rozwiązań, ponieważ nie mają oni 
pewności, czy zostaną „wynagrodzeni” za wynalezienie takiego rozwiązania poprzez 
otrzymanie faktycznego zamówienia. 
Przygotowując zaproszenie do składania ofert, instytucje zamawiające mogą również 
postanowić o zezwoleniu oferentom na przedstawianie ofert wariantowych. W takim 
przypadku mogą być oferowane takie towary lub usługi, które nie odpowiadają towarom lub 
usługom określonym przez instytucję zamawiającą, ale które spełniają minimalne wymogi 
techniczne zawarte w dokumentach przetargowych. Możliwość składania ofert, które 
odbiegają od specyfikacji technicznych określonych pierwotnie przez instytucję zamawiającą, 
zachęca wykonawców do proponowania bardziej innowacyjnych usług lub produktów. Może 
to stymulować badania nad nowymi technologiami i pozwalać użytkownikom na korzystanie 
z postępu technicznego. 
Innym istotnym sposobem stymulowania innowacji przez instytucje zamawiające jest żądanie 
opracowania produktów lub usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Zgodnie z 
obowiązującymi ramami prawnymi, może to następować poprzez tzw. „zamówienia 
przedkomercyjne”1, polegające na zamawianiu usług badawczych i rozwojowych na potrzeby 
opracowania nowych rozwiązań2, z możliwością ewentualnego zakupu końcowych 
produktów lub usług w drodze normalnej procedury udzielania zamówienia na późniejszym 
etapie. Takie podejście umożliwia instytucjom publicznym dzielenie z dostawcami ryzyka i 
korzyści związanych z projektowaniem, prototypowaniem i testowaniem ograniczonej ilości 
nowych produktów i usług bez korzystania z pomocy państwa. 
Zamówienia przedkomercyjne mogą pomóc instytucjom zamawiającym dokonać radykalnej 
poprawy jakości i efektywności usług publicznych poprzez tworzenie wiodących rynków oraz 
uruchomienie rozwoju nowych przełomowych rozwiązań mogących stanowić odpowiedź na 
stojące przed sektorem publicznym wyzwania, w przypadku których nie ma jeszcze na rynku 
gotowych produktów i usług.
Pomimo różnych wspomnianych możliwości wspierania innowacyjności za pomocą 
zamówień publicznych zainteresowane strony twierdzą, iż zbyt mała ilość zamówień 
publicznych w Europie ukierunkowana jest na innowacje. Może to być spowodowane 
szeregiem czynników, takich jak: niewłaściwe zachęty sprzyjające małoryzykownym 
rozwiązaniom; brak wiedzy i zdolności w zakresie skutecznego zamawiania nowych 
technologii i innowacji; brak połączenia między zamówieniami publicznymi a celami polityki 
oraz brak podejścia strategicznego. Dlatego też, odpowiadając na zidentyfikowaną potrzebę 
zapewnienia wytycznych, należy przeprowadzić debatę na temat tego, w jaki sposób przepisy 
dotyczące zamówień publicznych i ewentualne dalsze środki mogą pomóc instytucjom 
zamawiającym we wspieraniu innowacyjności. Szczególną uwagę należy zwrócić na mierniki 
skuteczności, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w ocenie wpływu zamówień 
publicznych na innowacje, poprawie wydajności i realizacji faktycznego celu związanego z 
innowacjami. 

                                               
1 Więcej wskazówek można znaleźć w komunikacie Komisji pt. „Zamówienia przedkomercyjne: 
wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie” i 
towarzyszącym mu dokumencie roboczym, COM(2007) 799 oraz SEC(2007) 1668. Więcej informacji na tematu 
rozwoju sytuacji w zakresie zamówień przedkomercyjnych znajduje się pod adresem: 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html
2 Zamówienia wyłączone z zakresu stosowania przepisów UE w sprawie zamówień publicznych na mocy 
art. 16 lit. f) dyrektywy 2004/18/WE.
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Pytania:
91. Czy uważają Państwo, że istnieje potrzeba dalszego promowania i stymulowania 

innowacyjności za pomocą zamówień publicznych? Jakie zachęty/środki 
wspierałyby i przyśpieszałyby podejmowanie innowacji przez podmioty sektora 
publicznego? 

92. Czy uważają Państwo, że dialog konkurencyjny w dostateczny sposób umożliwia 
ochronę praw własności intelektualnej i innowacyjnych rozwiązań, tak aby zapewnić 
zachowanie przez oferentów korzyści wynikających z ich innowacyjnych 
pomysłów? 

93. Czy uważają Państwo, że inne procedury w lepszy sposób odpowiadałyby 
wymogowi wzmocnienia innowacyjności poprzez ochronę oryginalnych rozwiązań? 
Jeśli tak, to jakiego rodzaju procedury byłyby najbardziej odpowiednie?

94. Czy Państwa zdaniem podejście do kwestii zamówień przedkomercyjnych, 
zakładające zamawianie usług badawczo-rozwojowych przez instytucje zamawiające 
na potrzeby opracowania produktów, które nie są jeszcze dostępne na rynku, 
odpowiada celowi stymulowania innowacyjności? Czy istnieje potrzeba dalszej 
wymiany najlepszych praktyk i/lub benchmarkingu w zakresie praktyk udzielania 
zamówień na badania i rozwój stosowanych w państwach członkowskich, aby 
ułatwić szersze zastosowanie zamówień przedkomercyjnych? Czy można znaleźć 
inne sposoby nieujęte wprost w obecnych ramach prawnych, dzięki którym 
instytucje zamawiające mogłyby domagać się opracowania produktów lub usług 
niedostępnych jeszcze na rynku? Czy dostrzegają Państwo jakieś szczególne 
sposoby, dzięki którym instytucje zamawiające mogłyby zachęcać MŚP i 
przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność do udziału w zamówieniach 
przedkomercyjnych?

95. Czy potrzebne są inne środki do wspierania potencjału innowacyjności MŚP? Jeśli 
tak, jakiego rodzaju konkretne środki zaproponowaliby Państwo?

96. Jakiego rodzaju mierniki skuteczności proponowaliby Państwo w celu 
monito rowan ia  postępów oraz oddziaływania innowacyjnych zamówień 
publicznych? Jakie dane byłyby wymagane na potrzeby tych mierników skuteczności 
oraz w jaki sposób można by je gromadzić, nie tworząc dodatkowych obciążeń dla 
instytucji zamawiających i/lub wykonawców?

9.4. Usługi społeczne
Usługi społeczne zostały wymienione w załączniku IIB do dyrektywy 2004/18/WE. W 
związku z tym, jak wyjaśniono wcześniej, zamówienia na usługi społeczne o wartości 
powyżej progów dotyczących stosowania dyrektyw w sprawie zamówień publicznych 
podlegają jedynie kilku określonym przepisom dyrektyw (dotyczącym specyfikacji 
technicznych i publikacji wyników procedury udzielania zamówienia) oraz podstawowym 
zasadom prawa UE, takim jak zasada niedyskryminacji i zasada przejrzystości1. Jak 
                                               
1 Usługi społeczne figurują wśród usług wymienionych w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE, do 
których mają zastosowanie jedynie bardzo ograniczone przepisy tej dyrektywy (kwestii odmiennego 
uregulowania usług wymienionych w załączniku II A oraz usług wymienionych w załączniku II B dotyczą art. 
20 i 21 tej dyrektywy).
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wyjaśniono wyżej, zamówienia o wartości powyżej progów podlegają podstawowym 
zasadom prawa UE, takim jak zasada niedyskryminacji i zasada przejrzystości, wyłącznie 
jeżeli stanowią one przedmiot zainteresowania transgranicznego. 
W związku z tym, zlecając na zewnątrz świadczenie usług społecznych poprzez zamówienie 
publiczne, instytucje publiczne korzystają już ze znacznej swobody w zakresie procedur, jakie 
będą stosowane. Ponadto instytucje publiczne mogą wprowadzać wymogi dotyczące w 
szczególności jakości, kompleksowości i ciągłości danej usługi, jak również wymogi 
odnoszące się do zaangażowania i udziału użytkowników w świadczeniu usługi i w jej ocenie 
bądź gwarantujące zapoznanie się usługodawców z lokalnymi uwarunkowaniami w trakcie 
wykonywania usługi1.
Niemniej jednak niektóre zainteresowane strony twierdzą, iż konieczne jest dostosowanie 
obecnych przepisów w celu lepszego uwzględnienia specyfiki usług społecznych. Pojawiają 
się zwłaszcza postulaty podniesienia wartości progów dla tego rodzaju usług. Należy 
zauważyć, że rezultatem zwiększenia progów obowiązujących w przypadku usług 
publicznych nie byłoby ograniczenie zakresu stosowania GPA i innych umów 
międzynarodowych ani wynikające z tego żądania rekompensat, ponieważ usługi typu B nie 
są objęte tymi instrumentami. 
Pytania:
97. Czy uważają Państwo, że prawodawstwo UE dotyczące zamówień publicznych 

powinno w większym stopniu uwzględniać szczególne cechy usług społecznych? 
Jeśli tak, to w jaki sposób należy rozwiązać tę kwestię?

97.1. Czy uważają Państwo, że pewne aspekty dotyczące udzielania zamówień na usługi 
społeczne powinny zostać w większym zakresie uregulowane na poziomie UE w 
celu dalszej poprawy jakości tych usług? W szczególności:

97.1.1. Czy należy w ramach dyrektyw zakazać stosowania kryterium najniższej ceny przy 
udzielaniu zamówień/ ograniczyć stosowanie kryterium ceny/ ograniczyć wagę, jaką 
instytucje zamawiające mogą przypisać cenie/ wprowadzić trzecią możliwość, jeśli 
chodzi o kryteria udzielenia zamówienia, obok kryteriów najniższej ceny i oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie?

97.1.2. Czy dyrektywy powinny umożliwiać zastrzeganie realizacji zamówień obejmujących 
usługi społeczne dla organizacji nienastawionych na zysk/ czy powinny istnieć inne 
przywileje dla tego rodzaju organizacji w kontekście udzielania zamówień na usługi 
społeczne? 

97.1.3. Złagodzenie kryteriów udzielenia zamówienia lub zastrzeganie zamówień dla 
określonych typów organizacji może niekorzystnie wpłynąć na zdolność do 
zapewnienia poprzez procedury udzielania zamówień zakupu tego rodzaju usług 
„przy najmniejszych kosztach dla społeczności”, a tym samym może nieść ze sobą 

                                               
1 Szczegółowe wytyczne na temat stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych do usług 
społecznych, uwzględniające znaczną swobodę instytucji publicznych w tym względzie, zostały przedstawione 
w podręczniku na temat zastosowania przepisów UE w zakresie pomocy państwa, zamówień publicznych i 
rynku wewnętrznego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym pt. „Guide to the application of the European Union rules on State 
aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest and, in particular, to 
social services of general interest” (SEC(2010) 1545), w którym dokonano aktualizacji dokumentu roboczego 
służb Komisji „Frequently Asked Questions concerning the application of public procurement rules to social 
services of general interest”(SEC(2007) 1514 z 20.11.2007 r.).
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ryzyko wystąpienia zamówień obejmujących pomoc państwa. Czy podzielają 
Państwo te obawy?

97.2. Czy uważają Państwo, że inne aspekty zamówień na usługi społeczne powinny być 
w mniejszym stopniu regulowane (przykładowo, poprzez podniesienie progów lub 
wprowadzenie zasad typu de minimis w odniesieniu do tych usług)? Co 
uzasadniałoby tego rodzaju specjalne traktowanie usług społecznych?

10. ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH PROCEDUR

Ze względu na stopień ryzyka finansowego oraz bliskie interakcje między sektorami 
publicznym i prywatnym zamówienia publiczne stanowią obszar ryzyka, w ramach którego 
występować mogą niewłaściwe praktyki handlowe, takie jak konflikty interesów, 
faworyzowanie i korupcja. Przyjmując ten tok myślenia, zamówienia publiczne uwzględniono 
w programie sztokholmskim1 jako obszar szczególnego zainteresowania w kontekście walki z 
korupcją. 
Skuteczne mechanizmy zapobiegania niewłaściwym praktykom handlowym w dziedzinie 
zamówień publicznych są konieczne nie tylko w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na 
równych zasadach i w celu zagwarantowania efektywnego wykorzystania pieniędzy 
podatników, ale mogą również wnieść znaczny wkład w zwalczanie przestępstw 
gospodarczych w ogóle.
Zawarte w dyrektywach wymogi dotyczące zachowania przejrzystości procedury w celu 
zapewnienia równego traktowania wszystkich oferentów minimalizują już ryzyko wystąpienia 
niewłaściwych praktyk handlowych. W aktualnych dyrektywach nie zawarto jednak bardziej 
szczegółowych przepisów dotyczących zapobiegania konfliktom interesów oraz nakładania 
kar w przypadku ich wystąpienia, a także zawarto bardzo niewiele szczegółowych przepisów 
dotyczących nakładania kar za faworyzowanie i korupcję w dziedzinie zamówień 
publicznych. Kwestie te zostały bardziej szczegółowo uregulowane w przepisach krajowych, 
ale między państwami członkowskimi występują znaczne różnice pod względem poziomu 
konkretnych zabezpieczeń, jakie przewidują ich ustawodawstwa. 
Dzięki zwiększeniu proceduralnych zabezpieczeń przez niewłaściwymi praktykami 
handlowymi na szczeblu UE możliwa byłaby poprawa wspólnych europejskich norm ochrony 
przed takimi praktykami, zwiększenie ogólnej sprawiedliwości procedur oraz sprawienie, że 
procesy związane z zamówieniami publicznymi byłyby mniej narażone na nadużycia i 
korupcję. Wprowadzenie tego rodzaju dodatkowych zabezpieczeń często powodowałoby 
jednak dodatkowe obciążenia dla zamawiających i dla przedsiębiorstw, dlatego też ich 
wartość dodaną w zakresie walki z niewłaściwymi praktykami handlowymi należy uważnie 
rozważyć w kontekście ewentualnego negatywnego wpływu na cel ogólny, jakim jest 
uproszczenie procedur. 

10.1. Zapobieganie konfliktom interesów
Koncepcja konfliktu interesów dotyczy sytuacji, w której osoby biorące udział w 
podejmowaniu decyzji dotyczącej udzielenia zamówienia mają konkurencyjne zobowiązania 
zawodowe lub osobiste, bądź interesy osobiste lub finansowe, które mogą im utrudnić 
wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i bezstronny, lub w której dana osoba może we 
własnym interesie wywierać wpływ na proces podejmowania decyzji przez instytucję 

                                               
1 Dokument Rady nr 17024/09, przyjęty przez Radę Europejską na szczycie w dniach 10-11 grudnia 
2009 r.
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zamawiającą. Tego rodzaju konflikt interesów niekoniecznie prowadzi do korupcji, ale może 
prowadzić do niewłaściwych zachowań. Wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów interesów 
ma zatem kluczowe znaczenie dla zapobiegania nadużyciom. Należy podkreślić, że z 
obiektywnego punktu widzenia konflikt interesów sam w sobie jest poważną 
nieprawidłowością, bez względu na to, jakie były zamiary danych stron i czy działały one w 
dobrej czy w złej wierze1.
Należy przeprowadzić debatę na temat tego, czy konieczne jest wprowadzenie podstawowych 
przepisów na poziomie UE, obejmujących np. wspólną definicję niedopuszczalnych sytuacji 
prowadzących do konfliktu interesów oraz zabezpieczenia mające na celu zapobieganie takim 
sytuacjom i ich rozwiązywanie2. Zabezpieczenia te mogłyby obejmować wymóg złożenia 
zaświadczenia o braku konfliktu interesów, jak również zapewnienie pewnego poziomu 
przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do sytuacji osobistej urzędników 
odpowiedzialnych za zamówienia, oczywiście przy pełnym poszanowaniu przepisów i norm 
dotyczących ochrony danych. Przykładowo, w przepisach UE można by wprowadzić 
obowiązek ujawniania nazwisk członków komisji oceniającej organowi kontroli, bądź 
wprowadzić wymóg, zgodnie z którym instytucja zamawiająca musiałaby sprawdzić podczas 
powoływania komisji oceniającej, czy nie występują konflikty interesów. Pytania:
Pytania:
98. Czy opowiadają się Państwo za wprowadzeniem unijnej definicji konfliktu interesów 

w dziedzinie zamówień publicznych? Jakie działania/sytuacje niosące ze sobą 
potencjalne ryzyko powinny zostać uwzględnione (relacje osobiste, interesy 
handlowe, np. posiadane udziały w spółkach, konflikty z prowadzonymi działaniami 
zewnętrznymi itd.)?

99. Czy uważają Państwo, że istnieje potrzeba wprowadzenia zabezpieczeń mających na 
celu skuteczne zapobieganie sytuacjom prowadzącym do konfliktu interesów na 
poziomie UE oraz ich identyfikowanie i rozwiązywanie? Jeśli tak, to jaki rodzaj 
zabezpieczeń uznaliby Państwo za przydatny?

10.2. Zwalczanie faworyzowania i korupcji
Rynki zamówień publicznych, a zwłaszcza duże projekty budowlane, uważa się często za 
lukratywne obszary, w ramach których może potencjalnie dochodzić do przekupstwa. Należy 
również podkreślić, że integralność procedury jest zagrożona nie tylko w przypadku korupcji, 
co jest kwestią oczywistą, ale również bardziej ogólnie we wszystkich przypadkach 
faworyzowania, nawet jeśli niekoniecznie prowadzi ono do zachowań korupcyjnych, np. w 
przypadku faworyzowania miejscowego kandydata. Najczęściej występujące rodzaje 
korupcji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie procedur udzielania zamówień publicznych, to 
łapówki (wypłacane jako nagroda dla urzędnika, który wywarł wpływ na procedurę 
udzielania zamówienia), manipulacja dokumentów przetargowych na korzyść konkretnego 
oferenta oraz wykorzystanie firm przykrywek/pośredników w celu ukrycia nielegalnych 
działań skorumpowanego urzędnika.

                                               
1 Zob. wyrok z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie T-277/97, Ismeri Europa Srl przeciwko Trybunałowi 
Obrachunkowemu, pkt 123, dotyczącej przepisów regulujących udzielanie zamówień przez instytucje UE.
2 Zob. np. przepisy regulujące udzielanie zamówień przez instytucje UE: Art. 52 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, a także powiązane orzecznictwo, zwłaszcza wyroki z dnia 9 lipca 
2002 r. w sprawie T-21/01 Zavvos przeciwko Komisji oraz z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie T-160/03 AFCon 
Management Consultants przeciwko Komisji.



PL Error! Unknown document property name. PL

Przepisy dotyczące zamówień publicznych w wielu państwach członkowskich zawierają 
specjalne mechanizmy, których celem jest zapobieganie korupcji i faworyzowaniu oraz ich 
zwalczanie. Podobnie jak w przypadku konfliktu interesów, należy przeanalizować, czy 
konieczne jest włączenie określonych zabezpieczeń do przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych, pod warunkiem że nie stworzyłoby to nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych. Należy jednak pamiętać, że korupcja jest nie tylko bardzo drażliwą 
kwestią w państwach członkowskich, ale również że faktyczne problemy w tej dziedzinie oraz 
ich potencjalne rozwiązania zależą od bardzo różnorodnych krajowych kultur 
administracyjnych i biznesowych. W związku z tym znalezienie na poziomie UE jednego 
rozwiązania dla wszystkich może okazać się trudne.
Często proponuje się, aby korupcję w dziedzinie zamówień publicznych zwalczać poprzez 
podnoszenie poziomu przejrzystości dotyczącej zwłaszcza decyzji podejmowanych przez 
urzędników odpowiedzialnych za zamówienia w trakcie całej procedury. Umożliwiłoby to 
kandydatom i ewentualnie opinii publicznej szczegółową kontrolę decyzji podejmowanych 
przez urzędników publicznych, co stanowiłoby skuteczny instrument walki z korupcją. Tego 
rodzaju zwiększoną przejrzystość można by na przykład przewidzieć w odniesieniu do 
kwestii otwierania ofert lub obowiązkowej publikacji sprawozdań z przebiegu procesu 
udzielania zamówienia. Dodatkowe obciążenia administracyjne związane z wprowadzeniem 
takiego środka byłyby ograniczone, ponieważ instytucje zamawiające są już zobowiązane do 
przygotowywania takich sprawozdań1. W podobny sposób publikacja zawartych umów (po 
przeredagowaniu wrażliwych informacji handlowych) umożliwiłaby lepszą demokratyczną 
kontrolę decyzji dotyczących zamówień publicznych. 
Można by również opracować specjalne narzędzia, takie jak darmowe (telefoniczne lub 
internetowe) systemy powiadamiania o nadużyciach, w celu zachęcenia uczestników procedur 
lub innych osób do przekazywania informacji na temat wszelkich uchybień i 
nieprawidłowości. Ogłoszenie o zamówieniu, strona internetowa instytucji zamawiającej i 
inne środki publikacji mogłyby zawierać informację o takim systemie, za pomocą którego 
instytucja zamawiająca lub organ nadzorujący mogłyby otrzymywać informacje z 
anonimowych lub jawnych źródeł.
Należy wspierać korzystanie z takich praktyk jak istniejące zestawy narzędzi, które 
zapewniają dobre i przejrzyste zarządzanie całym cyklem zamówienia. W tym kontekście 
przydatne mogłoby być opracowanie list wskaźników ostrzegawczych dla instytucji 
zamawiających, mimo iż znane są ich ograniczenia2. Wspieranie jasnych przepisów 
dotyczących wymogów w zakresie sprawozdawczości oraz ochrony informatorów może być 
przydatne do celów wprowadzenia skuteczniejszych praktyk w zakresie sprawozdawczości. 
Wykorzystanie kontrolerów zewnętrznych (np. ekspertów ds. zarządzania, organizacji 
pozarządowych itd.) może być cennym dodatkiem do wewnętrznych narzędzi kontroli na 
potrzeby oceny wykonawców oraz wykrywania podejrzanych przypadków i informowania o 
nich.
Można również rozważyć wykorzystanie istniejących mechanizmów oceny służących do 
monitorowania zgodności ze stosownymi instrumentami międzynarodowymi obejmującymi 
przepisy dotyczące korupcji w dziedzinie zamówień publicznych3. 
I wreszcie, ograniczenie uznaniowości instytucji zamawiających w odniesieniu do niektórych 
aspektów może utrudnić wprowadzanie w życie decyzji, które nie mają obiektywnego 
uzasadnienia, i zapobiec tym samym faworyzowaniu (np. ograniczenie uznaniowości 
                                               
1 Art. 43 dyrektywy 2004/18/WE.
2 Dokument Banku Światowego dotyczący analizy opcji politycznej nr 5243 z dnia 29 marca 2010 r.
3 Zwłaszcza Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w 
międzynarodowych transakcjach handlowych oraz konwencja ONZ przeciwko korupcji.
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instytucji zamawiających w odniesieniu do unieważniania procedur). Środki takie nie 
powinny jednak zawężać niezbędnego pola manewru, jakiego instytucje zamawiające 
potrzebują, aby dokonywać zakupów towarów i usług dostosowanych do ich szczególnych 
potrzeb. 
Pytania:
100. Czy podzielają Państwo pogląd, że rynki zamówień publicznych narażone są na 

ryzyko wystąpienia korupcji i faworyzowania? Czy uważają Państwo, że konieczne 
są działania UE w tej dziedzinie, czy też należy te kwestie pozostawić wyłącznie 
państwom członkowskim?

101. Jakie, Państwa zdaniem, są krytyczne zagrożenia dla integralności każdego z etapów 
procesu udzielania zamówienia publicznego (określenie przedmiotu zamówienia, 
przygotowanie przetargu, etap kwalifikacji, etap udzielenia zamówienia, realizacja 
zamówienia)? 

102. Które z określonych zagrożeń powinny, Państwa zdaniem, zostać zneutralizowane 
poprzez wprowadzenie bardziej szczegółowych/dodatkowych przepisów w 
dyrektywach UE w sprawie zamówień publicznych oraz w jaki sposób (za pomocą 
jakich przepisów/zabezpieczeń)? 

103. Jakie dodatkowe instrumenty można uwzględnić w dyrektywach, aby umożliwić 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej w dziedzinie zamówień publicznych? 
Przykładowo, czy opowiedzieliby się Państwo za przeprowadzaniem kontroli ex-ante 
podwykonawców?

10.3. Wykluczanie „nieodpowiednich” oferentów
Wykluczenie oferentów, którzy są winni korupcji lub – bardziej ogólnie – poważnego 
wykroczenia zawodowego („dyskwalifikacja”) jest potężną bronią służącą do karania za 
niewłaściwe praktyki handlowe i – w pewnym stopniu – do zapobiegania im. W art. 45 
dyrektywy 2004/18/WE przewidziano już obowiązek wykluczenia oferentów skazanych za 
pewne wymienione wykroczenia (zwłaszcza za korupcję), jak również możliwość 
wykluczenia oferentów znanych ze swoich niewłaściwych praktyk handlowych (w tym ze 
względu na „poważne wykroczenie zawodowe”). 
Wiele kwestii dotyczących zakresu, interpretacji, transpozycji i praktycznego zastosowania 
tego przepisu pozostaje jednak otwartych, a państwa członkowskie i instytucje zamawiające 
zwróciły się o dodatkowe wyjaśnienia. 
W szczególności należy przeanalizować, czy wykaz powodów wykluczenia przewidziany w 
art. 45 jest odpowiedni, wystarczająco jasny (zwłaszcza wykluczenie z powodu „wykroczenia 
zawodowego”) oraz wyczerpujący, czy też należy wprowadzić dodatkowe podstawy 
wykluczenia. Instytucje zamawiające wydają się mieć również praktyczne trudności z 
uzyskiwaniem wszystkich stosownych informacji dotyczących podmiotowej sytuacji 
oferentów i kandydatów posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich oraz ich 
kwalifikowalności według przepisów krajowych. 
Ponadto prawdopodobnie konieczne będzie doprecyzowanie zakresu stosowania przepisów 
krajowych dotyczących podstaw wykluczenia. Umożliwienie państwom członkowskim 
wprowadzenia dodatkowych podstaw wykluczenia w ustawodawstwie krajowym może im 
dać możliwość skuteczniejszego rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących 
niewłaściwych praktyk handlowych występujących w kontekście krajowym. Z drugiej strony, 
wprowadzenie specjalnych krajowych podstaw wykluczenia może prowadzić do 
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dyskryminacji wobec oferentów zagranicznych i w konsekwencji może podważyć zasadę 
równych szans na poziomie europejskim. 
Ważną kwestią, która nie została poruszona w aktualnych dyrektywach UE w sprawie 
zamówień publicznych, są tzw. środki „samonaprawcze”, tzn. środki podejmowane przez 
zainteresowanego wykonawcę w celu skorygowania negatywnej sytuacji, która wpływa na 
jego kwalifikowalność. Skuteczność tych środków zależy od tego, czy są one akceptowane 
przez państwa członkowskie. Kwestia środków „samonaprawczych” wynika z potrzeby 
znalezienia równowagi między stosowaniem podstaw wykluczenia a poszanowaniem zasady 
proporcjonalności i równego traktowania. Uwzględnienie środków samonaprawczych może 
pomóc instytucjom zamawiającym w przeprowadzeniu obiektywnej i bardziej kompletnej 
oceny indywidualnej sytuacji kandydata lub oferenta przed podjęciem decyzji o jego 
wykluczeniu z procedury udzielania zamówienia.
Artykuł 45 umożliwia państwom członkowskim uwzględnienie środków samonaprawczych, o 
ile wskazują one, że rozwiązano kwestie dotyczące uczciwości zawodowej, wypłacalności 
oraz wiarygodności kandydata lub oferenta. Nie istnieją jednak jednolite przepisy dotyczące 
„samonaprawy”, mimo iż środki podejmowane przez wykonawcę w celu zaradzenia sytuacji 
prowadzącej do wykluczenia są uwzględniane przez instytucje zamawiające w niektórych 
państwach członkowskich.
Ponadto nasuwa się również pytanie, czy UE powinna w wyraźny sposób nałożyć sankcje za 
podejmowanie prób zmniejszenia przejrzystości i bezstronności procedury udzielania 
zamówienia (np. gdy kandydaci lub oferenci usiłują uzyskać dostęp do informacji poufnych 
lub w niewłaściwy sposób wpłynąć ma działanie instytucji zamawiającej, np. podczas etapu 
kwalifikacji i etapu udzielenia zamówienia). Sankcje te mogłyby polegać np. na odrzuceniu 
kandydatury lub oferty pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia takiej decyzji.
Niektóre poważne rodzaje zachowań niezgodnych z prawem, takie jak korupcja lub celowo 
ukryty konflikt interesów, powinny również podlegać poważniejszym sankcjom, np. karnym. 
Państwa członkowskie są już zobowiązane do stosowania sankcji karnych w przypadku 
korupcji urzędników. Stosowność wprowadzenia minimalnych standardów w odniesieniu do 
sankcji należy ocenić w świetle wagi przestępstwa oraz w kontekście zasad konieczności, 
pomocniczości i proporcjonalności1.
Pytania:
104. Czy uważają Państwo, że art. 45 dyrektywy 2004/18/WE dotyczący wykluczania 

oferentów jest przydatnym narzędziem sankcjonowania niewłaściwych zachowań 
handlowych? Jakiego rodzaju usprawnienia tego mechanizmu i/lub jakie 
alternatywne rozwiązania zaproponowaliby Państwo?

105. W jaki sposób można zacieśnić współpracę między instytucjami zamawiającymi w 
zakresie uzyskiwania informacji na temat podmiotowej sytuacji kandydatów i 
oferentów? 

106. Czy uważają Państwo, że kwestię „środków samonaprawczych” należy wyraźnie 
uwzględnić w art. 45, czy też powinna ona być regulowana tylko na poziomie 
krajowym?

107. Czy uzasadniona decyzja o odrzuceniu oferty lub wniosku stanowi stosowną sankcję 
z punktu widzenia poprawy przestrzegania zasady równego traktowania?

                                               
1 W sprawie funkcjonalnej kompetencji UE w odniesieniu do sankcji karnych zob. sprawa C-440/05, 
Komisja przeciwko Radzie, pkt 66.
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108. Czy uważają Państwo, że w świetle traktatu lizbońskiego należałoby opracować na 
poziomie UE – w szczególnych przypadkach, takich jak korupcja lub ukryty konflikt 
interesów – minimalne standardy dla sankcji karnych?

10.4. Unikanie nieuczciwej przewagi 
Mogą również wystąpić przypadki, w których nie występuje konflikt interesów, ani nie mają 
miejsca niewłaściwe praktyki handlowe, ale uczciwość procedury jest zagrożona, ponieważ 
niektórzy oferenci znajdują się w korzystniejszej sytuacji. Przykładowo, wcześniejszy udział 
kandydata lub oferenta w czynnościach przygotowawczych związanych z rozwijaniem usługi, 
która jest przedmiotem przetargu (polegający np. na prowadzeniu działań badawczych i/lub 
projektowaniu) może zapewnić temu oferentowi znaczną przewagę, jeśli chodzi o informacje 
uprzywilejowane, i tym samym może spowodować obawy, że nie jest przestrzegana zasada 
równego traktowania1. 
Pojawia się w tym przypadku pytanie, w jakim stopniu można zrekompensować taką 
korzystniejszą sytuację bez dyskryminowania oferenta. Wykluczenie oferentów, którzy 
uczestniczyli w przygotowaniu projektu, byłoby prawdopodobnie nieproporcjonalną reakcją i 
mogłoby być nawet niewykonalne, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przedmiotowym rynku jest 
niewielu odpowiednio wykwalifikowanych konkurentów. Zadowalająca rekompensata może 
polegać np. na wprowadzeniu obowiązku ujawnienia wszystkim startującym oferentom 
wszelkich uprzywilejowanych informacji, jakie oferent znajdujący się w korzystniejszej 
sytuacji uzyskał w wyniku wcześniejszego udziału w pracach związanych z projektem. 
Jeszcze bardziej delikatna kwestia to problem naturalnej przewagi, jaką posiadają oferenci 
będący wykonawcami bieżącego zamówienia; w tym przypadku jeszcze trudniej jest 
wyraźnie określić i zrekompensować taką przewagę. Aby złagodzić ryzyko dyskryminacji, 
również w tym przypadku odpowiedni może okazać się obowiązek ujawnienia 
uprzywilejowanych informacji, pod warunkiem że odpowiednio zabezpieczone są wrażliwe 
informacje handlowe.
Pytania:
109. Czy na poziomie UE należy wprowadzić szczegółowe przepisy, które uregulowałyby 

kwestię przewagi niektórych oferentów uzyskanej w wyniku ich wcześniejszego 
udziału w pracach nad projektem będącym przedmiotem przetargu? Jakie 
zabezpieczenia zaproponowaliby Państwo?

110. Czy uważają Państwo, że kwestia ewentualnej przewagi, jaką posiadają oferenci 
będący wykonawcami bieżącego zamówienia, powinna zostać uregulowana na 
poziomie UE, a jeśli tak, to w jaki sposób?

11. DOSTĘP DOSTAWCÓW Z PAŃSTW TRZECICH DO RYNKU UE
Międzynarodowe zobowiązania podjęte przez UE w dziedzinie zamówień zostały 
uwzględnione w różnych przepisach dyrektyw. 
Motyw 7 dyrektywy 2004/18/WE oraz motyw 14 dyrektywy 2004/17/WE odsyłają wprost do 
decyzji Rady 94/800/WE zatwierdzającej Porozumienie GPA w ramach WTO. Stanowi on, iż 
„rozwiązania stosowane wobec oferentów i produktów z krajów trzecich sygnatariuszy 
Porozumienia są zdefiniowane w tym Porozumieniu”. Ponadto warunki związane z GPA 
zostały zawarte w art. 5 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 12 dyrektywy 2004/17/WE. W 

                                               
1 Zob. sprawy połączone C-21/03 oraz C-34/03, Fabricom.
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rezultacie wykonawcy pochodzący z państw-sygnatariuszy GPA powinni być traktowani na 
równi z wykonawcami europejskimi na warunkach określonych w GPA, w szczególności w 
załączniku 1 dla UE, który określa wszystkie zobowiązania UE w ramach Porozumienia. 
Ponadto w obszarach, w których UE nie podjęła zobowiązań na szczeblu międzynarodowym, 
art. 58 dyrektywy 2004/17/WE wprowadza preferencje wspólnotowe dla zamówień na 
dostawy, natomiast art. 59 tej samej dyrektywy umożliwia ograniczenie dostępu do unijnego 
rynku zamówień sektorowych.
Wiele zainteresowanych stron wskazywało ostatnio, że unijny rynek zamówień jest bardziej 
otwarty niż rynki zamówień naszych międzynarodowych partnerów. W rezultacie 
przedsiębiorstwa UE nie zawsze konkurują z firmami zagranicznymi na równych warunkach. 
Taka sytuacja oddziałuje również negatywnie na pozycję negocjacyjną UE w negocjacjach 
międzynarodowych dotyczących zwiększenia dostępu do rynków. Potrzebna jest zatem 
refleksja na temat polityki zamówień publicznych, jaką UE prowadzi wobec państw trzecich, 
oraz na temat wykorzystania wspomnianych wyżej przepisów i możliwych poprawek.
Kwestia ta jest związana z trwającą debatą na temat możliwych sposobów wzmocnienia 
pozycji UE w negocjacjach międzynarodowych w celu zapewnienia bardziej 
zrównoważonego i wzajemnego dostępu do rynku zamówień Unii Europejskiej i 
zagranicznych rynków zamówień. Komisja rozpoczyna obecnie ocenę skutków, w ramach 
której przeanalizowane zostaną różne możliwe warianty polityki dotyczące dalszej realizacji 
zobowiązań międzynarodowych UE, takich jak Porozumienie w sprawie zamówień 
publicznych, jak również w stosunku do państw trzecich, z którymi UE nie zawarła jeszcze 
tego rodzaju umów. 
Pytania:
111. Jakie są Państwa doświadczenia w związku z mechanizmami określonymi w art. 58 i 

59 dyrektywy 2004/17/WE i jaka jest Państwa opinia na ich temat? 

111.1. Czy wspomniane przepisy powinny zostać ulepszone? Jeśli tak, to w jaki sposób? 
Czy właściwe byłoby rozszerzenie zakresu stosowania tych przepisów poza 
dziedzinę zamówień sektorowych?

112. Jakie inne mechanizmy proponowaliby Państwo wprowadzić, aby poprawić symetrię 
w dostępie do rynków zamówień? 

***
W niniejszej zielonej księdze poruszono kwestie, które zostały zidentyfikowane przez 
Komisję jako istotne aspekty przyszłej reformy polityki UE w dziedzinie zamówień 
publicznych. Możliwe jest, że istnieją inne kluczowe tematy, które nie zostały omówione w 
niniejszej zielonej księdze. Byłoby również interesujące poznać opinię zainteresowanych 
stron w kwestii tego, które z omówionych tu tematów uważają one za najważniejsze, a które 
wydają się im mniej istotne w kontekście przyszłej reformy. Dlatego też zaprasza się 
zainteresowane strony do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania.
Pytania:
113. Czy są jakieś inne kwestie, które Państwa zdaniem powinny zostać rozwiązane w 

ramach przyszłej reformy dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych? Jakie to 
kwestie? Jakie problemy należy, Państwa zdaniem, poruszyć i jak mogłyby wyglądać 
ewentualne rozwiązania tych problemów?

114. Proszę sklasyfikować w kolejności ważności różne kwestie poruszone w niniejszej 
zielonej księdze oraz wskazać inne kwestie, jakie uważają Państwo za istotne. Jeśli 
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musieliby Państwo wskazać trzy kwestie priorytetowe, jakimi należy zająć się w 
pierwszej kolejności, które z nich wybraliby Państwo? Proszę uzasadnić swój wybór.

***
Komisja zaprasza wszystkie zainteresowane strony do przekazywania swoich uwag przed 
dniem 18 kwietnia 2011 r., najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formacie
Word, na adres: MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu. 
Nie muszą Państwo ustosunkowywać się do wszystkich kwestii podniesionych w niniejszym 
dokumencie. Mogą Państwo wypowiedzieć się jedynie w kwestiach, które są dla Państwa 
przedmiotem szczególnego zainteresowania. Prosimy wskazać wyraźnie aspekty, których 
dotyczą Państwa uwagi.
Otrzymane odpowiedzi oraz tożsamość respondenta zostaną opublikowane w Internecie, 
chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na 
konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. W takim przypadku odpowiedzi mogą 
zostać opublikowane anonimowo. W innym przypadku uwagi nie zostaną opublikowane, a 
ich treść, zasadniczo, nie zostanie uwzględniona.

mailto:MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie modernizacji zamówień publicznych
(2011/2048(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE w sprawie procedur udzielania 
zamówień publicznych1 oraz dyrektywę 2007/66/WE w sprawie procedur 
odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych2,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji w sprawie modernizacji polityki UE 
w dziedzinie zamówień publicznych (COM(2011) 0015),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji w sprawie szerszego stosowania e-zamówień 
w UE (COM(2010) 0571),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku 
sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w procedurze 
udzielania zamówień publicznych4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zamówień 
przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości 
i wysokiej jakości usług publicznych w Europie5,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inteligentne regulacje w Unii 
Europejskiej” (COM(2010) 543),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym 
rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 
propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany” 
(COM(2010) 608),

– uwzględniając sprawozdanie prof. Maria Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa 
strategia dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji SEC(2010)1214,

– uwzględniając sprawozdanie na temat oceny dostępu MŚP do rynku zamówień 

                                               
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 31.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0146.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0173.
5 Dz.U. C 67E z 18.3.2010, s. 10.
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publicznych w UE1, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zamówienia publiczne na rzecz 
poprawy stanu środowiska” (COM(2008) 400), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Najpierw myśl na małą skalę” –
Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008) 394), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Projekt przewodni strategii 
Europa 2020. Unia innowacji” (COM(2010) 546),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów na temat modernizacji polityki UE 
w dziedzinie zamówień publicznych – w kierunku zwiększenia skuteczności 
europejskiego rynku,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat 
zielonej księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień 
publicznych – w kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat 
zielonej księgi w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Kontroli 
Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-
0000/2011),

A. mając na uwadze, że właściwie funkcjonujący rynek zamówień ma istotne znaczenie 
dla wsparcia jednolitego rynku, stymulowania konkurencji i innowacji, 
propagowania wysokiego poziomu ochrony środowiska i klimatu oraz włączenia 
społecznego, a także osiągnięcia optymalnej wartości dla obywateli, przedsiębiorstw 
i podatników;

1.  z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji i obszerny proces konsultacji jako 
punkt wyjścia dla przeglądu dyrektyw dotyczących procedur udzielania zamówień 
publicznych zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony, orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zmienionymi przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa; 

2. zwraca uwagę, że przepisy dotyczące zamówień publicznych stały się nadmiernie 
kompleksowe i zbyt szczegółowe, co prowadzi do kosztownych i uciążliwych 
procedur administracyjnych; zaleca ich uproszczenie w największym możliwym 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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stopniu oraz dodanie wyjaśnień tam, gdzie jest to konieczne; zauważa, że zwiększone 
wykorzystanie technologii informacyjnych będzie ponadto odgrywało kluczową rolę 
w zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i kosztów oraz że inicjatywy europejskie 
należy w związku z tym dostosować do reformy przepisów dotyczących zamówień 
publicznych.

Zadanie pierwsze: zwiększenie jasności prawnej

3. zwraca się o wyjaśnienie zakresu dyrektyw; przypomina, że głównym celem 
zamówień publicznych jest zakup przez władze publiczne towarów, prac i usług 
w celu zaspokojenia potrzeb obywateli; zauważa, że musi istnieć bezpośrednia 
korzyść dla instytucji zamawiającej, aby procedura została uznana za zamówienie 
publiczne; 

4. wzywa do wyjaśnienia definicji zawartych w dyrektywach – na przykład definicji 
„podmiotu prawa publicznego” – zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości;

5. przypomina o swojej rezolucji z maja 2010 r. w sprawie ostatnich zmian w dziedzinie 
zamówień publicznych, w której to rezolucji uwzględnione zostało orzecznictwo ETS 
oraz to, że współpraca publiczno-publiczna nie jest przedmiotem przepisów 
dotyczących zamówień publicznych tak długo, jak spełnione są następujące kryteria: 
jeśli celem partnerstwa było wykonanie zadania usług publicznych powierzonego 
wszystkim zainteresowanym władzom lokalnym oraz jeśli zadanie to zostało 
wykonane wyłącznie przez zainteresowane władze lokalne, tj. bez udział kapitału 
prywatnego; podkreśla, że wyjaśnienia te należy ujednolicić w dyrektywach 
dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych;

6. podkreśla wyłączenie koncesji na usługi z zakresu europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; zwraca uwagę na zamiar Komisji 
zaproponowania oddzielnego prawodawstwa dotyczącego koncesji na usługi; jest 
zdania, że należy zająć się tym w ramach przeglądu dyrektyw wyłącznie w celu 
uniknięcia dalszego rozdrobnienia prawodawstwa; 

7. podkreśla, że należy zachować obecną klasyfikację kategorii usług A i B w zakresie, 
w jakim „lżejsze” przepisy dotyczące usług B mają swoje uzasadnienie w swoich 
charakterystykach jako usługi świadczone głównie lokalnie lub regionalnie; 

8. zwraca się do Komisji o możliwie jak najszybszy przegląd dyrektywy w sprawie 
procedur odwoławczych oraz o dostosowanie jej do zmienionych dyrektyw 
dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych;

Zadanie drugie: rozwój pełnego potencjału zamówień publicznych – najlepsza relacja ceny do 
jakości

9. jest zdania, że w celu rozwinięcia pełnego potencjału zamówień publicznych należy 
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usunąć kryterium najniższej ceny oraz że zasadniczo powinna istnieć tylko jedna 
opcja udzielania zamówień: wybrana powinna zostać oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie – obejmująca wszystkie koszty cyklu życia towarów, usług i prac 
będących przedmiotem zamówienia; 

10. podkreśla, że to, czy usługa lub produkt został wyprodukowany w sposób 
zrównoważony czy też nie, słusznie uznaje się za charakterystykę produktu, którą 
można wykorzystać jako kryterium porównania usług lub produktów, które nie 
zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony; zwraca uwagę, że należy wyjaśnić
zakres uwzględniania wymogów dotyczących procesu produkcji w specyfikacjach 
technicznych dla wszystkich rodzajów zamówień; wskazuje na sprawę Wienstrom, 
która stała się klasycznym przykładem tego, w jaki sposób i dlaczego 
charakterystyki produkcji można zaklasyfikować jako specyfikacje techniczne;

11. zwraca uwagę, że zwiększona świadomość wpływu produktów i działań na 
środowisko i klimat oznacza, że należy rozważyć możliwość faworyzowania przez 
władze publiczne dostawców lokalnych, a także zakres, w jakim przepisy dotyczące 
rynku wewnętrznego zezwalałyby na kontrolowanie tego;

12. podkreśla, że jakiekolwiek rozszerzenie przepisów UE dotyczących zamówień 
publicznych o obowiązki w zakresie przedmiotu zakupu przedstawiałoby istotne 
przejście na obecny system, co należy poddać dokładnej ocenie; ma wątpliwości co 
do tego, że przyczyni się to do uproszczenia i usprawnienia przepisów; obawia się 
raczej tego, że doprowadziłoby to do bardziej skomplikowanych przepisów ze zbyt 
wieloma wyjątkami, co byłoby trudne do zarządzania w praktyce; 

Zadanie trzecie: uproszczenie przepisów i zezwolenie na elastyczniejsze procedury

13. zwraca uwagę, że dyrektywy, o których mowa, są zbyt szczegółowe i stały się bardzo 
techniczne i kompleksowe, a jednocześnie znacznie wzrosło ryzyko prawne 
niezgodności tych przepisów zarówno dla instytucji zamawiających, jak 
i dostawców; zauważa, że obawy związane z tym wyzwaniem prowadzą do podejścia 
polegającego na unikaniu ryzyka, co hamuje innowacje i zrównoważony rozwój, co 
z kolei skutkuje tym, że zbyt często wybierana jest najniższa cena zamiast najlepszej 
wartości; 

14. opowiada się za jasnymi i prostymi przepisami o zmniejszonym poziomie 
szczegółowości i większej zależności od ogólnych zasad przejrzystości, równego 
traktowania i niedyskryminacji;

15. opowiada się za tym, aby za standardową procedurę uznano wcześniej ogłaszane 
procedury negocjacyjne; jest zdania, że dalsze zabezpieczenia przed nadużyciami 
należy wprowadzić w formie wymagań dotyczących pisemnej dokumentacji; apeluje 
do Komisji o włączenie do dyrektyw, o których mowa, elastyczniejszych przepisów 
dotyczących porozumień ramowych; 

16. przypomina o tym, że nalega na systematyczne przyjmowanie ofert alternatywnych 
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(lub wariantów), ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla promowania 
i rozpowszechniania innowacyjnych rozwiązań; podkreśla, że specyfikacje odnoszące 
się do charakterystyki i wymagań w zakresie funkcjonalności oraz wyraźne przyjęcie 
wariantów umożliwiają oferentom zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań;

17. wyraża ubolewanie, że oferenci mają tylko ograniczone możliwości korygowania 
pominięć w swoich ofertach; w związku z tym zwraca się do Komisji o wyjaśnienie, 
które pominięcia mogą być korygowane przez oferentów, jakie dodatkowe korekty 
są dopuszczalne i w jaki sposób należy zagwarantować przejrzystość i równe 
traktowanie;

18. zwraca uwagę, że instytucje zamawiające powinny mieć możliwość skorzystania 
z wcześniejszych doświadczeń z oferentem na podstawie oficjalnego sprawozdania 
z oceny; zaleca wyznaczenie terminu dla wykluczeń, co powinno zagwarantować 
przejrzystość i obiektywność;

19. krytykuje to, że w zielonej księdze nie wspomniano o niedociągnięciach, braku 
wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat zamówień; podkreśla znaczenie 
promowania profesjonalizmu zarówno ze strony instytucji zamawiających, jak 
i operatorów rynkowych; zaleca ustanowienie sieci centrów doskonałości 
w istniejących ramach krajowych;

Zadanie czwarte: poprawa dostępu dla MŚP

20. podkreśla, że bezpośredni dostęp do zamówień publicznych dla MŚP ma kluczowe 
znaczenie dla podtrzymania zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
uproszczenie tych procedur ułatwi MŚP dostęp do tego typu zamówień oraz 
umożliwi im udział w tych procedurach na równiejszych i bardziej sprawiedliwych 
zasadach;

21. zwraca się do Komisji o podniesienie świadomości na temat znaczenia podziału 
zamówień na części oraz o rozpatrzenie wdrożenia zasady „stosuj się albo wyjaśnij, 
dlaczego nie stosujesz”, która oznacza, że należy zapewnić zgodność przepisów 
dotyczących kwestii, takich jak podział zamówień na części, lub wyjaśnić brak takiej 
zgodności;

22. proponuje, aby oświadczenia własne zostały dopuszczone, pod warunkiem, że są one 
wykonalne, oraz aby dokumentów oryginalnych żądano wyłącznie od kandydatów, 
którzy zostali zakwalifikowani, lub od zwycięskich oferentów; zwraca się do Komisji 
o promowanie opcji „paszportu zamówień publicznych”, najlepiej w formie 
ujednoliconego elektronicznego systemu rejestracji na szczeblu krajowym, ponieważ 
tego typu paszport potwierdzałby, że operator posiada wymagane deklaracje 
i dokumenty; jest przekonany, że przyczyniłoby się to do znacznej oszczędności 
czasu i kosztów; 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Europejskie prawo zamówień publicznych świętuje w tym roku jubileusz: 40 lat temu, w dniu 
26 lipca 1971 r., po raz pierwszy weszła w życie dyrektywa 71/305/EWG w sprawie robót 
budowlanych. O tym wydarzeniu wspomina się rzadko; także w zielonej księdze w sprawie 
modernizacji polityki europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych tylko w jednym 
miejscu odniesiono się do tej dyrektywy. Jubileusz 40-lecia jest dobrą okazją na to, aby 
dokonać oceny sytuacji i przeanalizować sukcesy i porażki europejskiej polityki w dziedzinie 
zamówień publicznych. 

Za sukcesy uznaje się, co następuje: Europejskie prawo zamówień publicznych w znacznym 
stopniu przyczyniło się do przejrzystości udzielania zamówień publicznych, podjęcia działań 
zwalczających korupcję i nepotyzm oraz obniżenia cen, a także dało impuls do 
profesjonalizacji instytucji zamawiających. Jeśli chodzi o obniżkę cen, można jednak 
zauważyć drugą stronę medalu: według licznych badań i opinii niskie ceny wpłynęły na 
koszty zapewnienia jakości oraz innowacyjności; co więcej, zbyt rzadko uwzględnia się 
trwałość produktów i usług, tzn. koszty ich całego cyklu życia. 

Natomiast inne koszty wzrosły: wskutek jednostronnego podkreślania kwestii prawnych 
wzrosły koszty transakcji; należy również więcej zapłacić za doradztwo zewnętrzne. Ponadto 
nieumyślnie wzmocniona została skłonność jednostek publicznych do wyboru – w przypadku 
niepewności prawnej – procedur biurokratycznych, co skutkuje unikaniem ryzyka i tym, że 
w przypadku wątpliwości udziela się zamówienia na najtańszy produkt/najtańszą usługę 
zamiast na taki produkt lub usługę, która jest najbardziej innowacyjna lub, ogólnie rzecz 
biorąc, najlepsza. Jest to szczególnie problematyczne w czasach kryzysów gospodarczych 
i uszczuplenia środków publicznych. 

Dlatego też z zadowoleniem należy przyjąć to, że Komisja zamierza uprościć i uelastycznić 
europejskie prawo zamówień publicznych poprzez jego przegląd. Niemniej jednak 
z przedłożonej zielonej księgi można wywnioskować kilka sprzeczności. Po pierwsze zakres 
i szczegółowość 114 kwestii wskazują na zamiar rozpoczęcia mikroregulacji udzielania 
zamówień publicznych, po drugie niektóre kwestie lub przedstawione propozycje są 
sprzeczne – przykładowe kwoty lub wiążące cele w zakresie zamówień publicznych mogą 
w związku z tym utrudniać osiągnięcie zadeklarowanego celu, jakim jest uproszczenie 
przepisów i zwiększenie pewności prawnej, oraz przyczynić się do dalszej biurokratyzacji 
i oficjalnej regulacji w negatywnym sensie. 

Sprawozdawczyni reprezentuje stanowisko, że podczas przeglądu dyrektyw w sprawie 
procedur udzielania zamówień publicznych należy wyjść z założenia, że europejskie prawo 
zamówień publicznych w międzyczasie stało się w Europie stosowaną praktyką: na początku 
ściśle formalne procedury były niezbędne w celu wykształcenia w dziedzinie zamówień 
publicznych pewnego profesjonalizmu oraz przyzwyczajenia podmiotów zamawiających do 
zasad przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji – z czasem procedury te stały się 
stosowaną praktyką. A więc chodzi tu o ponowne uszczuplenie prawa zamówień publicznych 
oraz o zaakcentowanie jego faktycznej istoty, a mianowicie zapewnienia przejrzystości, 
niedyskryminacji i konkurencji.
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Jasność prawna i pewność prawna
Podczas tego przeglądu należy oczywiście zachować ostrożność; nie należy przy tym 
kwestionować sprawdzonych praktyk – należy do tego na przykład podział na dwie 
dyrektywy lub podział na dostawy, roboty budowlane i usługi, lub też podział na usługi typu 
A i B. Specjalne ustalenia dotyczące usług typu B wynikają w głównej mierze z lokalnego 
charakteru tych usług. Istnieją jednak pewne niejasności w odniesieniu do niektórych usług 
finansowych; należałoby również jaśniej uregulować przydział usług ratowniczych.

Poza tym istnieją liczne niejasności prawne, które w przeszłości nieustannie prowadziły do 
reklamacji lub procesów sądowych. Zamówienia publiczne charakteryzują się szczególnie 
wysoką „wartością przedmiotu sporu”. Przegląd, o którym mowa, powinien również 
przyczynić się do zniesienia tego typu „kultury sporu” oraz zwiększenia pewności prawnej, 
gdyż tylko w ten sposób można lepiej i prościej wykorzystać potencjał zamówień publicznych 
na rzecz innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki krajowej, któremu to 
potencjałowi zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego i wysokiego zadłużenia 
państwowego przypada istotne znaczenie. 

W zakresie stosowania dyrektyw należy zatem wyjaśnić, że chodzi o przepisy dotyczące 
zamówień publicznych, które zgodnie z ostatnimi orzeczeniami Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości muszą przynieść nabywcom publicznym bezpośrednie korzyści 
gospodarcze; zgodnie z definicjami Trybunału Sprawiedliwości współpraca publiczno-
publiczna nie podlega prawu zamówień publicznych, a koncesje na usługi nie wchodzą 
w zakres dyrektyw w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych. 
W przypadku przedłożenia przez Komisję oddzielnych przepisów dotyczących koncesji na 
usługi przepisy te powinny ograniczać się do tego, co niezbędne, zgodnie z ostatnimi 
orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, ich zakres stosowania powinien zostać określony 
zgodnie z dyrektywą w sprawie usług, a ich omawianie na forum parlamentarnym powinno 
się odbywać w tym samym czasie co przegląd dyrektyw w sprawie procedur udzielania 
zamówień publicznych, tak aby zapobiec dalszemu rozdrobnieniu przepisów i zapewnić 
spójność. W tych ramach należy również wyjaśnić następnie niezbędną pewność prawną 
w odniesieniu do partnerstw publiczno-prywatnych.

Innowacje i zrównoważone zamówienia publiczne
Sprawozdawczyni zdecydowanie przyjmuje z zadowoleniem wysiłki Komisji UE zmierzające 
do lepszego włączenia udzielania zamówień publicznych do ogólnych celów społecznych, 
przy czym zwraca uwagę na to, że największa przeszkoda leży w samych dyrektywach 
dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych. Tak długo, jak kryterium najtańszej 
oferty będzie miało w tych dyrektywach takie samo znaczenie co oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie, niewiele zmieni się w tym zakresie, jeśli chodzi o duże problemy gospodarcze 
nabywców publicznych. Tę sytuację można zmienić wyłącznie poprzez uczynienie oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie regułą (np. zgodnie z zasadą „apply or explain”) oraz 
zwiększenie możliwości wykorzystania kryteriów składania takiej oferty. 

Udzielanie zamówień publicznych powinno zatem odbywać się zgodnie z kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, z uwzględnieniem wszystkich kosztów cyklu życia 
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odnoszących się do dostaw, robót budowlanych lub usług, przy czym zdecydowanie wzywa 
się Komisję do opracowania metodyki ustalania kosztów cyklu życia, która z jednej strony 
wychodziłaby poza zakres metodyki ukierunkowanej na skuteczność energetyczną, a z drugiej 
strony uwzględniałaby wszystkie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Ponadto należy wyjaśnić, że kryteria zrównoważonej i odpowiedzialnej etycznie produkcji 
można uwzględnić w specyfikacjach technicznych; nie ma żadnych podstaw prawnych, aby to 
zakazać, a wręcz przeciwnie, orzeczenie ETS w sprawie Wienstrom1 wyraźnie pokazało, że 
w przypadku zrównoważonych zamówień publicznych decydującą rolę odgrywa właśnie 
proces produkcji.

W ramach przeglądu należy również wyjaśnić kwestie, w przypadku których jednostronna 
interpretacja prawa zamówień publicznych może wejść w konflikt z ogólnymi celami 
społecznymi oraz Traktatami europejskimi i strategią „UE 2020”. Na przykład należałoby 
sprawdzić, jak dalece publiczne instytucje zamawiające (np. szpitale) mogłyby sięgać przy 
zakupie artykułów spożywczych po produkty regionalne, tak aby uniknąć niepotrzebnej presji 
na środowisko.

Uproszczenie i uelastycznienie przepisów
Uproszczenie europejskich przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz poprawa 
dostępu do elastycznych instrumentów przyczyni się do wsparcia zrównoważonych 
i innowacyjnych zamówień publicznych. Sprawozdawczyni proponuje w związku z tym różne 
możliwości, do których zalicza się systematyczne monitorowanie rynku, lepsze 
wykorzystywanie wcześniej ogłaszanych procedur negocjacyjnych, którym towarzyszą dalsze 
środki pomocnicze służące zwiększeniu przejrzystości lub ogólnemu dopuszczeniu ofert 
alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ofert pod kątem zrównoważonego rozwoju. 
Do osiągnięcia wyników zorientowanych na ochronę środowiska i innowacje lepiej nadaje się 
możliwość odniesienia się do charakterystyki i wymagań funkcjonalnych niż do 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Należy również ułatwić dostosowanie lub korektę 
błędów występujących w zaproszeniu do składania ofert – oczywiście za pomocą 
odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa, tak aby zapewnić przejrzystość i kontrolę całej 
procedury.

Ponadto w ramach przeglądu należy zainicjować dyskusję na temat dostosowania wartości 
progowych, o czym mowa w wielu opiniach; niemniej jednak kwestia ta jest bardzo 
kontrowersyjna i z pewnością właściwe by było zorganizowanie dodatkowego wysłuchania.

Sprawozdawczyni wskazuje jednak również na to, że nie wolno przeceniać prawnej strony 
procesu udzielania zamówień publicznych oraz że Komisja musi również zaoferować więcej 
praktycznego wsparcia, na przykład podczas organizacji wymiany doświadczeń lub 
opracowywania sprawdzonych procedur i metod, a także wsparcia programów szkoleniowych 
w państwach członkowskich. Szkolenia te nie powinny być jednak skierowane wyłącznie do 
dostawców lokalnych, lecz również do decydentów politycznych i innych podmiotów, 
w szczególności organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne. W tym kontekście 
                                               
1 ETS, sprawa C-448/01, EVN AG i Wienstrom GmbH przeciwko Republice Austrii, 4 grudnia 2003 r., 
Zb.Orz. 2003, s. I-14527.
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można by również wykorzystać doświadczenie francuskie, ponieważ ten model jest obecnie 
testowany we Francji.

Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Sprawozdawczyni już w swoim zeszłorocznym sprawozdaniu w sprawie postępów 
w dziedzinie zamówień publicznych zwróciła uwagę na znaczenie przedmiotowej kwestii 
i zaleciła różne instrumenty służące poprawie dostępu MŚP. W kontekście dostępu MŚP do 
zamówień publicznych napotyka się liczne przeszkody; również wdrożenie „Small Business 
Act” w wielu państwach członkowskich pozostawia wiele do życzenia. 

Sprawozdawczyni w związku z tym proponuje środki, które po pierwsze obniżają koszty 
transakcji dla MŚP, takie jak zasada „only once” – zgodnie z tą zasadą wyłącznie zwycięzcy 
oferenci muszą przedłożyć pod koniec procesu udzielania zamówień publicznych dokumenty 
oryginalne lub przedstawić znormalizowany paszport zamówień w formie elektronicznego 
rejestru, w którym zgromadzone są odpowiednie certyfikaty – takie systemy funkcjonują już 
w niektórych państwach członkowskich. 
Po drugie należy bardziej wesprzeć i postulować podział zamówień na części – tutaj można 
by zastosować procedurę „apply or explain”, która służy zwiększeniu przejrzystości. 
Do innych środków mających na celu wzmocnienie MŚP zalicza się ukierunkowanie na ofertę 
najkorzystniejszą ekonomicznie, zwiększenie dopuszczalności ofert alternatywnych, większe 
wykorzystanie procedur negocjacyjnych i, ogólnie rzecz biorąc, uproszczenie 
i uelastycznienie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

E-zamówienia
Niestety nie udało się osiągnąć celu określonego w planie działania na rzecz 
ogólnoeuropejskiego rozwoju systemu udzielania elektronicznych zamówień publicznych: cel 
ten zakładał udzielanie do 2010 r. 50% zamówień publicznych za pośrednictwem procedur 
elektronicznych. Odsetek ten kształtuje się obecnie na poziomie niecałych 5%. Cel ten udało 
się osiągnąć tylko nielicznym państwom, na przykład Portugalii. Sprawozdawczyni 
z zadowoleniem przyjmuje zatem zieloną księgę w sprawie elektronicznych zamówień 
publicznych i wzywa Komisję Europejską do przejęcia w tym zakresie silniejszej 
odpowiedzialności politycznej oraz do włączenia do przeglądu dyrektyw dotyczących 
procedur udzielania zamówień publicznych przepisów niezbędnych w celu wsparcia 
elektronicznych zamówień publicznych w UE.
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