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WSKAZÓWKI

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

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 lutego 2013 zawierającą zalecenia dla Komisji w 
sprawie zarządzania jednolitym rynkiem1,

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. zatytułowane: 
„Stan integracji jednolitego rynku na 2013 r. – Wkład do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na 2013 r.” (COM(2012)0752),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 czerwca 2012 r. zatytułowany „Lepsze 
zarządzanie jednolitym rynkiem” (COM(2012)0259),

1. przypomina, że jednolity rynek to kluczowy czynnik rozwoju i tworzenia miejsc pracy, 
który ogrywa niezastąpioną rolę w realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającemu włączeniu społecznemu; 
niemniej jednak potencjał ten w wielu aspektach pozostaje niewykorzystany;

2. wskazuje, że pełne i odpowiednie wdrożenie dyrektywy usługowej mogłoby doprowadzić 
do wzrostu potencjału gospodarczego na poziomie 0,8% – 2,6% PKB;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w europejskim semestrze 2013 po raz pierwszy roczna 
analiza wzrostu gospodarczego została poparta sprawozdaniem w sprawie stanu integracji 
jednolitego rynku;

4. niemniej jednak ubolewa, że mimo ewidentnego znaczenia jednolitego rynku dla walki z 
kryzysem, zalecenia dla poszczególnych krajów z 2013 r. nie skupiają się w 
wystarczającym stopniu na potencjale rozwoju i tworzenia miejsc pracy wynikającego z 
właściwego wdrażania i egzekwowania zasad jednolitego rynku;

5. popiera tegoroczne zalecenia dla poszczególnych krajów, które kładą nacisk na usunięcie 
nieuzasadnionych ograniczeń i barier uniemożliwiających wejście do sektorów usług; 
wzywa odnośne państwa członkowskie, aby zwróciły na te zalecenia szczególną uwagę;

6. wzywa Komisję, by w kolejnej rocznej analizie wzrostu gospodarczego i europejskim 
semestrze 2014 nadała priorytet zarządzaniu jednolitym rynkiem oraz by w kolejnych 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w pełni uwzględniła kluczowe obszary wzrostu, 
do których należy sektor usług, energii, transportu oraz jednolity rynek cyfrowy, a także 
środki zawarte w Akcie o jednolitym rynku I i II;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję, by w międzyczasie zwiększyły wysiłki na rzecz 
wdrażania ustawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku oraz monitorowania tego 
wdrażania, między innymi poprzez regularne akcje kontrolne UE;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0054.
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8. ponownie wzywa Komisję do wzmocnienia zarządzania jednolitym rynkiem poprzez 
wprowadzenie rocznego cyklu zarządzania jednolitym rynkiem, który będzie służył jako 
szczególny filar europejskiego semestru, w tym tabeli wyników rynku wewnętrznego, 
rocznego sprawozdania w sprawie stanu integracji jednolitego rynku w ramach rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego, wytycznych Rady Europejskiej dla państw 
członkowskich, krajowych planów działania mających na celu wdrażanie wytycznych 
jednolitego rynku oraz określonych zaleceń dla poszczególnych krajów;

9. odnotowuje brak zaangażowania parlamentów krajowych w debatę na temat kwestii 
związanych z jednolitym rynkiem w europejskim semestrze 2013 i wzywa je do 
aktywnego zaangażowania w dialog z Parlamentem Europejskim i ich odnośnymi 
rządami, by lepiej zaktywizować niewykorzystany potencjał rozwojowy i potencjał 
związany z zatrudnieniem.


