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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego
(2009/2141(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz 
poprawy funkcjonowania jednolitego rynku1, 

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw 
dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego2,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji „Tabela wyników rynku wewnętrznego” 
(SEC(2009)1007,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu jednolitego 
rynku: przezwyciężanie barier i niewydolnych rozwiązań poprzez lepsze wprowadzanie 
przepisów prawa w życie i ich stosowanie3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 września 2008 r. w sprawie tabeli wyników 
rynku wewnętrznego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie roli sędziego krajowego
w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwości5,

– uwzględniając konkluzje Rady (Konkurencyjność – Rynek Wewnętrzny, Przemysł, 
Badania) z dnia 24 września 2009 r. „Jak sprawić, aby rynek wewnętrzny funkcjonował 
lepiej”6,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2009),

A. mając na uwadze, że skutecznie funkcjonujący rynek wewnętrzny jest niezbędny dla 
stworzenia stabilnego i innowacyjnego środowiska gospodarczego, w którym 
konsumenci mogą swobodnie wydawać pieniądze a przedsiębiorstwa tworzyć nowe 
miejsca pracy,

B. mając na uwadze, że mimo iż w kwestii rynku wewnętrznego zrobiono już wiele, nadal 
pozostaje wiele pracy do wykonania, aby rynek wewnętrzny osiągnął pełny potencjał,

C. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny nie może działać właściwie bez poprawnej 
                                               
1 Dz.U. L 176 z 7.7.09, s. 17.
2 Dz.U. L 98 z 16.4.05, s. 47.
3 Dz.U. C 187E z 24.7.08, s.80.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0421.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0352.
6 Dokument Rady 13024/09.
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transpozycji oraz poprawnego stosowania i egzekwowania przepisów prawa Wspólnoty, 
które mają wpływ na jego funkcjonowanie,

D. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą przenieść prawodawstwo dotyczące 
rynku wewnętrznego do prawa krajowego na czas,

E. mając na uwadze, że Parlament Europejski i parlamenty krajowe mogą aktywnie 
przyczynić się do lepszej transpozycji prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego 
poprzez dalszą ścisłą współpracę w procesie negocjacji i transpozycji,

F. mając na uwadze, że przedstawiciele instytucji UE i państw członkowskich powinni 
spotykać się regularnie w celu dokonywania oceny procesu wdrażania prawodawstwa 
dotyczącego rynku wewnętrznego,

G. mając na uwadze, że z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego, ponieważ pozwala ona na ograniczenie braków w zakresie transpozycji 
prawa,

H. mając na uwadze, że zarówno tabela wyników rynku wewnętrznego, jak i tabela 
wyników rynków konsumenckich mają na celu poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego,

I. mając na uwadze, że obecny średni deficyt w wysokości 1% jest zgodny
z jednoprocentowym celem ustalonym przez przywódców państw i rządów w 2007 r., 
jednak dziewięć państw członkowskich nie osiągnęło jeszcze tego celu, 

J. mając na uwadze, że współczynnik fragmentacji wynosi 6%, co oznacza, że transpozycji 
100 dyrektyw nie dokonano co najmniej w jednym państwie członkowskim,

K. mając na uwadze, że w przypadku 22 dyrektyw przekroczono termin transpozycji
o ponad dwa lata, co jest jawnym naruszeniem zasady „zerowej tolerancji” ustanowionej 
przez przywódców państw i rządów w 2002 r., 

L. mając na uwadze, że szczególnie istotne jest obserwowanie transpozycji niektórych 
dyrektyw, mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju rynku wewnętrznego, 

M. mając na uwadze, że łatwiej dostępne dla opinii publicznej informacje na temat 
dyrektyw, które nie zostały przeniesione przez poszczególne państwa członkowskie do 
prawa krajowego, mogłyby posłużyć jako sposób zwiększania świadomości opinii 
publicznej oraz wzajemnego wywierania nacisku, np. przez posłów do Parlamentu 
Europejskiego na posłów parlamentów krajowych,

N. mając na uwadze, że potrzeba więcej informacji na temat jakości transpozycji, 

O. mając na uwadze ogólne przejście od prawodawstwa do jego wdrażania w przypadku 
rynku wewnętrznego oraz fakt, że tabela wyników rynku wewnętrznego powinna 
regularnie dostarczać bardziej szczegółowych informacji na temat stosowania
i egzekwowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, np. za pomocą 
wskaźników faktycznej otwartości poszczególnych rynków, a przez to ułatwiać 
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obserwację wyników i tendencji,

P. mając na uwadze, że szkolenia oraz wymiana transgraniczna, m. in. za pośrednictwem 
elektronicznych sieci utworzonych przez Komisję, mają zasadnicze znaczenie dla 
lepszego stosowania przepisów prawa Wspólnoty w zakresie rynku wewnętrznego,

Q. mając na uwadze, że obywatele i przedsiębiorstwa potrzebują skutecznego 
egzekwowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, by móc w pełni korzystać
z jego potencjału,

Wstęp

1. z zadowoleniem przyjmuje wspomniane powyżej zalecenie Komisji w sprawie środków 
na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku; podkreśla, że państwa 
członkowskie nie powinny wybierać środków, które im najbardziej odpowiadają, lecz 
wdrażać wszystkie środki;

2. ma nadzieję, że Komisja i państwa członkowskie będą ściśle współpracować i podejmą 
wspólnie odpowiedzialność za wykorzystanie w pełni potencjału rynku wewnętrznego;
apeluje do Komisji, aby wykorzystała wszystkie swoje uprawnienia do zagwarantowania 
skutecznego stosowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, w tym 
skutecznego monitorowania rynku, harmonizacji, dalszego uproszczenia przepisów 
prawnych oraz innych narzędzi na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
spoczywających na obywatelach i przedsiębiorstwach;

3. w szczególności popiera pomysł znacznego zaangażowania parlamentów krajowych oraz 
innych zainteresowanych stron w negocjacje i proces transpozycji;

4. apeluje do Komisji o organizowanie dorocznego forum rynku wewnętrznego, w którym 
uczestniczyliby wspólnie przedstawiciele instytucji UE, państw członkowskich i innych 
zainteresowanych stron, a którego celem byłoby podjęcie bardziej jednoznacznego 
zobowiązania do transpozycji, stosowania i egzekwowania prawodawstwa dotyczącego 
rynku wewnętrznego;

5. wzywa Komisję do regularnego umieszczania w tabeli wyników rynku wewnętrznego 
bardziej szczegółowych informacji o stosowaniu i egzekwowaniu prawodawstwa
z zakresu rynku wewnętrznego, w tym wskaźników dotyczących faktycznego poziomu 
otwartości poszczególnych rynków;

6. mimo że rozumie, iż tabela wyników rynku wewnętrznego publikowana jest dwa razy
w roku a tabela wyników rynków konsumenckich zaledwie raz w roku, apeluje
o publikowanie tych tabel jednocześnie, umożliwiając tym samym lepszy ogląd sytuacji
w zakresie rozwoju rynku wewnętrznego;

Transpozycja

7. z zadowoleniem odnosi się do faktu, że trzeci raz z rzędu osiągnięto deficyt w zakresie 
transpozycji w wysokości 1%; apeluje do dziewięciu państw członkowskich, którym nie 
udało się osiągnąć tego celu, o podjęcie działań na rzecz poprawy wyniku; 
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8. przypomina, że liczba dyrektyw, które nie zostały przeniesione do prawa krajowego 
przez co najmniej jedno państwo członkowskie, jest nadal zbyt duża i wzywa Komisję 
oraz państwa członkowskie do współpracy na rzecz niezwłocznego zmniejszenia tej 
liczby, zwłaszcza w odniesieniu do dyrektyw, których transpozycja opóźnia się o co 
najmniej dwa lata;

9. apeluje do Komisji o zamieszczanie na swojej stronie internetowej bardziej 
szczegółowych informacji na temat dyrektyw, które nie zostały wdrożone
w poszczególnych państwach członkowskich;

10. wzywa państwa członkowskie do przekazywania Komisji tabel korelacji zawierających 
szczegółowe informacje o środkach krajowych podjętych w celu transpozycji dyrektyw, 
aby Komisja dysponowała bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi jakości 
transpozycji;

Stosowanie

11. uważa, że państwa członkowskie powinny zacieśniać skuteczną współpracę między 
władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zaangażowanymi w stosowanie 
przepisów dotyczących rynku wewnętrznego poprzez gwarantowanie i wzmacnianie 
działania rynku wewnętrznego na szczeblu administracji krajowej;

12. podkreśla potrzebę odpowiedniego szkolenia i edukowania urzędników służby cywilnej 
oraz pracowników organów sądowych w zakresie przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego;

13. podziela opinię Komisji, że państwa członkowskie muszą podjąć niezbędne środki, np. 
alokację zasobów, w celu zagwarantowania funkcjonowania transgranicznych sieci 
elektronicznych systemów informacyjnych utworzonych przez Komisję (np. systemu 
informacji na temat rynku wewnętrznego (IMI), systemu szybkiego informowani
o nieżywnościowych produktach konsumenckich (RAPEX), systemu wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt 
(RASFF) lub sieci współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC));

Egzekwowanie 

14. jest zdania, że państwa członkowskie powinny zwiększyć działania w zakresie 
informowania obywateli i przedsiębiorstw o ich prawach na rynku wewnętrznym, 
umożliwiając im egzekwowanie tych praw w praktyce; apeluje do Komisji o zakończenie
w trybie priorytetowym przedsięwzięcia dotyczącego usług pomocniczych rynku 
wewnętrznego na rzecz uproszczenia tych usług w zakresie informacji, doradztwa
i rozwiązywania problemów, a także na rzecz zwiększenia dostępu do nich;

15. uważa, że państwa członkowskie powinny przy wsparciu ze strony Komisji poprawić 
wydajność mechanizmów służących rozwiązywaniu problemów, w szczególności sieci 
SOLVIT, w celu zapewnienia bardziej skutecznych sposobów egzekwowania praw; 
wzywa państwa członkowskie do dalszego wzmacniania sieci ośrodków SOLVIT, 
przyznając im dodatkowe zasoby finansowe i ludzkie; 
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16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Skutecznie funkcjonujący rynek wewnętrzny jest niezbędny dla stworzenia stabilnego
i innowacyjnego środowiska gospodarczego, w którym konsumenci mogą swobodnie 
wydawać pieniądze a przedsiębiorstwa tworzyć nowe miejsca pracy. Mimo iż w kwestii 
rynku wewnętrznego zrobiono już wiele, nadal pozostaje wiele pracy do wykonania, aby 
rynek wewnętrzny osiągnął pełny potencjał. 

Rynek wewnętrzny nie może działać właściwie bez poprawnej transpozycji oraz poprawnego 
stosowania i egzekwowania przepisów prawa Wspólnoty, które mają wpływ na jego 
funkcjonowanie. W dniu 29 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła zalecenie dotyczące śródków 
na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Zalecenie to oraz tabela 
wyników rynku wewnętrznego z lipca 2009 r. stanowią podstawę niniejszego sprawozdania. 
Sprawozdawczyni popiera zalecenie Komisji i podkreśla, że państwa członkowskie powinny 
wdrożyć wszystkie zaproponowane środki, a nie tylko wybrane z nich.

Sprawozdawczyni zgadza się w szczególności z przedstawionym przez Komisję pomysłem 
zaangażowania parlamentów krajowych w proces negocjacji i transpozycji nowego 
prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego. Sprawozdawczyni pragnie rozwinąć tę 
kwestię, apelując do Komisji o organizowanie dorocznego forum rynku wewnętrznego,
w którym uczestniczyliby wspólnie przedstawiciele instytucji UE, państw członkowskich
i innych zainteresowanych stron, a którego celem byłoby podjęcie bardziej jednoznacznego 
zobowiązania do transpozycji, stosowania i egzekwowania prawodawstwa dotyczącego rynku 
wewnętrznego.

Sprawozdawczyni rozumie, że tabela wyników rynku wewnętrznego publikowana jest dwa 
razy w roku a tabela wyników rynków konsumenckich zaledwie raz w roku. Uważa jednak, 
że ważne jest, aby tabele te były publikowane jednocześnie, co dałoby lepszy ogląd sytuacji
w zakresie rozwoju rynku wewnętrznego.

Transpozycja

Państwa członkowskie muszą przenieść prawodawstwo dotyczące rynku wewnętrznego do 
prawa krajowego na czas. Tabela wyników rynku wewnętrznego, publikowana od 1997 r. co 
sześć miesięcy, analizuje, w jakim tempie i na ile sprawnie państwa członkowskie dokonują 
transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego. Zawiera ona 
również liczbę postępowań w sprawie naruszenia przepisów prawa toczących się przeciwko 
państwom członkowskim. W tym zakresie odnotowano ostatnio znaczą poprawę. 

Z tabeli wyników rynku wewnętrznego z lipca 2009 r. wynika, że trzeci raz z rzędu deficyt 
UE w zakresie transpozycji wyniósł 1%, co jest zgodne z celem ustalonym przez Radę 
Europejską. Sprawozdawczyni zauważa jednak, że 9 państw członkowskich nie osiągnęło 
tego jednoprocentowego celu. Jest ona także zaniepokojona zbyt wysoką liczbą dyrektyw, 
których transpozycja znacznie się opóźnia. W przypadku 22 dyrektyw termin transpozycji 
minął ponad dwa lata temu. Ponadto 6% dyrektyw nie przeniesiono na grunt prawa krajowego 
we wszystkich państwach członkowskich, co oznacza, że 100 dyrektyw z zakresu rynku 
wewnętrznego nie jest w pełni skutecznych w całej UE. Sprawozdawczyni apeluje do państw 
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członkowskich i Komisji o współpracę na rzecz niezwłocznego zmniejszenia tej liczby, 
rozpoczynając od dyrektyw, których transpozycja opóźnia się o co najmniej dwa lata.

W rezolucji z września 2008 r. w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego Parlament 
apelował o podawanie bardziej szczegółowych informacji na temat dyrektyw, których nie 
przeniesiono do prawa krajowego, ponieważ w statystykach wszystkie dyrektywy mają taką 
samą wagę. Kontynuując tę myśl, sprawozdawczyni chciałaby, aby Komisja zamieszczała na 
swojej stronie internetowej bardziej szczegółowe informacje na temat dyrektyw, które nie 
zostały wdrożone w poszczególnych państwach członkowskich. Mogłoby to posłużyć jako 
sposób zwiększania świadomości opinii publicznej oraz wzajemnego wywierania nacisku, np. 
przez posłów do Parlamentu Europejskiego na posłów parlamentów krajowych.

Aby Komisja była w stanie właściwie sprawdzić jakość transpozycji, państwa członkowskie 
muszą przekazywać jej tabele korelacji zawierające szczegółowe informacje o środkach 
krajowych podjętych w celu transpozycji dyrektywy. Sprawozdawczyni apeluje do państw 
członkowskich o spełnienie tego żądania.

Stosowanie

Wydaje się, że po transpozycji dyrektyw państwa członkowskie przykładają mniejszą uwagę 
do właściwego ich stosowania. Starają się one unikać postępowań w sprawie naruszenia 
przepisów poprzez minimalne wysiłki w tym zakresie. W każdym razie liczba postępowań
w sprawie naruszenia przepisów jest nadal za duża i szereg państw członkowskich przekracza 
średnią UE wynoszącą 47 spraw. 

W celu lepszego stosowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego państwa 
członkowskie powinny zacieśniać skuteczną współpracę między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi zaangażowanymi w stosowanie przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego poprzez gwarantowanie i wzmacnianie działania rynku wewnętrznego na 
szczeblu administracji krajowej. 

Sprawozdawczyni pragnie również podkreślić potrzebę dalszego organizowania szkoleń
i międzynarodowej wymiany urzędników służby cywilnej i sędziów. W lipcu 2008 r. 
Parlament przyjął już sprawozdanie na temat roli sędziego krajowego w europejskim systemie 
wymiaru sprawiedliwości, podkreślając potrzebę szkolenia pracowników wszystkich szczebli 
systemu sądowego w zakresie prawa Wspólnoty oraz oferowania im dostępu do aktualnych 
informacji w ich języku ojczystym, prowadząc jednocześnie działania na rzecz poprawy ich 
umiejętności językowych. Sprawozdawczyni uważa, że kwestie przedstawione w tej rezolucji 
zachowały ważność do dziś i mają szczególne znaczenie w odniesieniu do rynku 
wewnętrznego. 

Sprawozdawczyni jest ponadto zdania, że państwa członkowskie muszą podjąć niezbędne 
środki, np. alokację zasobów, w celu zagwarantowania funkcjonowania transgranicznych 
sieci elektronicznych systemów informacyjnych utworzonych przez Komisję (np. systemu 
informacji na temat rynku wewnętrznego (IMI), systemu szybkiego informowani
o nieżywnościowych produktach konsumenckich (RAPEX), systemu wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) lub 
sieci współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC)); IMI umożliwia organom 
administracyjnym znalezienie właściwych organów w innym państwie członkowskim
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i kierowanie do nich wniosków, co ułatwiają przetłumaczone wcześniej standardowe pytania
i odpowiedzi. System ten stanowi wsparcie współpracy administracyjnej na mocy dyrektywy
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/EC) oraz dyrektywy usługowej 
(2006/123/EC). RAPEX i RASFF umożliwiają szybką wymianę informacji między organami 
krajowymi na temat niebezpiecznych produktów (lub innych kwestii związanych
z zagrożeniami). CPC-S jest systemem wspierania współpracy między organami administracji 
publicznej w zakresie egzekwowania prawa ochrony konsumentów w wymiarze 
transgranicznym w oparciu o zharmonizowane uprawnienia w zakresie prowadzenia 
dochodzeń i egzekwowania prawa.

Egzekwowanie 

Na koniec, a co jest prawdopodobnie najważniejsze, sprawozdawczyni uważa, że państwa 
członkowskie powinny zwiększyć działania w zakresie informowania obywateli
i przedsiębiorstw o ich prawach na rynku wewnętrznym, umożliwiając im egzekwowanie tych 
praw w praktyce; Sprawozdawczyni popiera w szczególności projekt wsparcia na rzecz 
jednolitego rynku (SMAS), który ma na celu ułatwianie dostępu do różnych istniejących już 
usług w zakresie informacji, doradztwa, pomocy i rozwiązywania problemów, a także 
uproszczenia tych usług. Ponadto państwa członkowskie przy wsparciu ze strony Komisji 
powinny poprawić wydajność mechanizmów służących rozwiązywaniu problemów,
w szczególności sieci SOLVIT. Sprawozdawczyni wzywa państwa członkowskie do dalszego 
wzmacniania sieci ośrodków SOLVIT, przyznając im dodatkowe zasoby finansowe i ludzkie.


