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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, 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 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, 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 wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego”,

– uwzględniając art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 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 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, 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”) 
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(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.
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– 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 
(A7–0000/2010),

A. mając na uwadze, że jednolity rynek jest jedną z głównych sił napędzających wzrost 
gospodarczy w Europie oraz powinien być prawdziwym filarem gospodarczym UE, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
4 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.
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przezwyciężając rozbieżności gospodarcze i związane z konkurencyjnością, zakłócenia 
i nierówne traktowanie europejskich przedsiębiorstw i obywateli,

B. mając na uwadze, że jednolity rynek jest nie tylko strukturą instytucjonalną, przed którą 
stoją wyzwania gospodarcze, finansowe i społeczne, ale także sposobem na ochronę 
podstawowych praw obywateli, konsumentów, pracowników i drobnej przedsiębiorczości 
(MŚP),

C. mając na uwadze, że obywatele i MŚP napotykają zbyt wiele przeszkód 
w transgranicznym przemieszczaniu się, kupowaniu, sprzedaży lub handlu, zaś brak 
możliwości przenoszenia praw do zabezpieczenia społecznego, korporacjonizm 
i biurokracja ograniczają swobodny przepływ pracowników, usługodawców 
i specjalistów,

D. mając na uwadze, że poszerzanie jednolitego rynku jest utrudnione brakiem całościowej 
wizji innych horyzontalnych strategii politycznych, dotyczących dziedzin takich jak 
zdrowie, ochrona socjalna i ochrona konsumentów, prawo pracy, ochrona środowiska oraz 
zrównoważony rozwój,

E. mając na uwadze, że jednolity rynek daje Europejczykom większy wybór, przy czym 
szczególnie dotyczy to osób mieszkających na trudniej dostępnych obszarach i osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej,

I. Główne cele

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 obywateli europejskich;

2. uważa, że wysiłki na rzecz utworzenia jednolitego rynku muszą koncentrować się na 
problemach i prawach obywateli, konsumentów i MŚP w celu przezwyciężenia obecnego 
„zmęczenia Europą”;

3. wskazuje, że zaufania obywateli i konsumentów nie można przyjmować za oczywistość, 
lecz należy je pielęgnować;

4. uważa, że propozycje zawarte w komunikacie są nadal zbyt mało konkretne, aby 
obywatele stali się centralnym punktem jednolitego rynku, zaś stale rosnąca liczba 
inicjatyw UE przy braku jasnej hierarchii priorytetów sprawia, że potrzebna jest 
konsekwencja i dobre zarządzanie w celu zapewnienia spójności środków integracji 
europejskiej;

5. zwraca uwagę na priorytety określone w 19 propozycjach pogrupowanych według 
pięciu kryteriów – podstawowe prawa socjalne, prawa konsumentów, swobodny przepływ 
pracowników, swobodny przepływ towarów i przedsiębiorstwa ukierunkowane społecznie 
– w celu zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom wymiernych korzyści 
w wykonalnym terminie;
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II. Wspólne zasady i wartości

6. podkreśla, że należy wprowadzić „horyzontalną klauzulę społeczną” we wszystkich 
aktach prawnych dotyczących jednolitego rynku, tak aby opracować strategię polityczną 
skoncentrowaną wokół podstawowych praw socjalnych przysługujących obywatelom –
a) prawo do działań zbiorowych, b) prawa pracownicze i prawo pracy, c) ochrona 
zatrudnienia – reagując z wyprzedzeniem na plany restrukturyzacji przemysłu zgodnie 
z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych;

7. ponownie podkreśla wagę wpływu, jaki na życie obywateli europejskich wywarłyby 
następujące propozycje:

7.1 stosowanie horyzontalnej klauzuli społecznej do wszystkich środków jako wspólny 
priorytet;

7.2. przegląd dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników;

7.3. dyrektywa ramowa w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym;

7.4. nowe rozporządzenie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w sprawie 
mobilności zasobów ludzkich i w sprawie zapewnienia równego dostępu i szans 
obywatelom;

7.5. natychmiastowe działanie dotyczące jednolitego rynku kredytów hipotecznych, aby 
odbudować rynek nieruchomości i zaufanie obywateli europejskich do odpowiednich 
instrumentów finansowych;

7.6. odpowiednio finansowana przez UE transeuropejska sieć transportu i energii, jako 
forma społecznej i terytorialnej integracji obywateli i gospodarek europejskich;

7.7. skuteczne regulowanie nadzoru rynkowego i bezpieczeństwa produktów w celu 
zapewnienia lepszej ochrony konsumentów;

8. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania komunikacji z obywatelami 
w celu zapewnienia powszechnego rozumienia i egzekwowania ich praw; 

9. podkreśla, że potrzebne jest ułatwienie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
zagwarantowanie możliwości przenoszenia funduszy emerytalnych pracowników
mobilnych, zapewnienie kształcenia pozaszkolnego prowadzącego do paszportu 
umiejętności oraz wprowadzenie karty „mobilna młodzież”;

10. wzywa do wprowadzenia ram prawnych dotyczących fundacji, spółdzielni i towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, aby zapobiec niepewności prawnej i zapewnić istnienie 
społecznie ukierunkowanych przedsiębiorstw oraz społecznie innowacyjnych projektów 
biznesowych w dziedzinie usług świadczonych w interesie ogólnym;

11. podkreśla znaczenie szkolenia urzędników państwowych w dziedzinach takich jak 
przepisy dotyczące jednolitego rynku, nadzór rynkowy i bezpieczeństwo produktów;
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III. Braki 

12. uważa, że w ramach programu niewystarczająco zbadano przyczyny zmęczenia rynkiem 
czy oczekiwania, jakie wobec ożywionego jednolitego rynku mają europejscy obywatele; 

13. z żalem zauważa, że oprócz dalszych konsultacji nie przedstawiono konkretnych 
propozycji dotyczących mechanizmu dochodzenia roszczeń zbiorowych;

14. uważa, że Komisja nie podkreśla znaczenia usług socjalnych; uważa, że jest to dalekie od 
ram jakości przyobiecanych przez przewodniczącego Komisji;

15. zwraca uwagę, że nie powstał jednolity rynek treści cyfrowych, oraz apeluje 
o demokratyzację dostępu do łączności szerokopasmowej i o stały przegląd 
rozporządzenia w sprawie sektora telekomunikacyjnego, tak aby zapewnić prywatność, 
ochronę danych i ochronę słabszych grup społecznych;

16. zwraca się do Komisji o przegląd dyrektywy 2001/29/WE w sprawie praw autorskich 
w społeczeństwie informacyjnym;

IV. Strategie krótkoterminowe

17. wzywa do opracowania strategii krótkoterminowych mających na celu:

a) wzmocnienie europejskiego nadzoru rynkowego, poprawę dostępu do podstawowych 
usług bankowych, utworzenie zintegrowanego jednolitego rynku kredytów hipotecznych 
oraz usunięcie przeszkód podatkowych i podwójnego opodatkowania; 

b) wdrożenie polityki handlu elektronicznego z myślą o zwiększeniu zaufania obywateli 
i konsumentów do zakupów on-line;

c) opracowanie planu działania przeciw podrabianiu produktów i piractwu, będącego 
istotnym narzędziem zapobiegawczym, w celu zadbania, aby towary wprowadzone do 
obrotu na jednolitym rynku były bezpieczne w użyciu, zgodne z odpowiednimi 
standardami i legalne; 

d) opracowanie skutecznej polityki komunikacyjnej dotyczącej Aktu o jednolitym rynku, 
na podstawie audytu polityki oceniającego wynikające z niej wymierny korzyści 
(wymierność) dla obywateli;

e) wprowadzenie systemu poziomów odniesienia, opartego na horyzontalnej klauzuli 
społecznej, służącego ocenie odpowiedniości wszystkich środków dotyczących
jednolitego rynku pod kątem ich wpływu społecznego, wymierności i wykonalności; 

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

                                               
1 COM(2010)0608.
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(7 propozycji)

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
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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 
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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 
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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.


