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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na temat 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 na temat oceny dostępu MŚP do rynku zamówień 
publicznych w UE2, 

– 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), 

                                               
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
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– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Jednolity rynek Europy XXI wieku” 
(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 art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie ..., 

A. mając na uwadze, że ważne jest, aby przywrócić 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,

B. mając na uwadze, że rozdrobnienie rynku wpływa na wszystkie przedsiębiorstwa, jednak 

                                               
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.
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MŚP są szczególnie podatne na wynikające stąd problemy,

C. 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,

D. 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,

E. 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,

F. 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,

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

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

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

J. mając na uwadze, że nieoptymalny sposób elektronicznego zarządzania prawami 
autorskimi prowadzi 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 
audiowizualnych, 

K. 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,

L. mając na uwadze, że różnice w przepisach fiskalnych, takich jak opodatkowanie 
przedsiębiorstw i zobowiązania w zakresie sprawozdawczości dotyczącej podatku VAT, 
poważnie utrudniają przeprowadzanie transakcji transgranicznych; mając na uwadze, że 
bariery te można usunąć bez ujednolicenia stawek podatków,

M. mając na uwadze, że zamówienia transgraniczne stanowią niewielki odsetek całego rynku 
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zamówień publicznych, mimo że są one szansą dla firm z UE; mając na uwadze, że MŚP 
nadal dysponują ograniczonym dostępem do rynków zamówień publicznych,

N. mając na uwadze, że usługi odpowiadają za znaczącą część naszego wzrostu 
gospodarczego; mając na uwadze, że jednolity rynek usług jest nadal słabo rozwinięty
z powodu luk i opóźnień we wdrażaniu dyrektywy o usługach,

Wprowadzenie

1. pozytywnie ocenia komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”,
a zwłaszcza jego pierwszy rozdział pt. „Wysoki, zrównoważony i sprawiedliwy wzrost 
gospodarczy dla przedsiębiorstw”;

2. podkreśla znaczenie jednolitego rynku dla konkurencyjności przedsiębiorstw z UE i dla 
wzrostu gospodarki krajów europejskich, a także z zadowoleniem przyjmuje całościowe 
podejście przedstawione w komunikacie;

I. Obszar priorytetowy 1: innowacyjny jednolity rynek

3. zdecydowanie popiera stworzenie patentu UE oraz jednolitego systemu sądowego 
rozstrzygania sporów patentowych, tak aby jednolity rynek sprzyjał innowacyjności; 
podkreśla, że obciążenia finansowe związane z wielojęzycznymi patentami ograniczałyby 
innowacyjność na jednolitym rynku;

4. popiera stworzenie unijnych obligacji na rzecz projektów w celu wspierania 
długotrwałych innowacji na jednolitym rynku;

5. wzywa Komisję do promowania inwestycji transgranicznych i opracowania przepisów 
prawnych umożliwiających swobodne inwestowanie funduszy podwyższonego ryzyka na 
jednolitym rynku niezależnie od państwa pochodzenia;

6. 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; 

7. apeluje do państw członkowskich o zintensyfikowanie działań zmierzających do 
połączenia zasobów w dziedzinie innowacji poprzez tworzenie klastrów innowacji
i ułatwianie MŚP udziału w programach badawczych UE;

II. Obszar priorytetowy 2: jednolity rynek cyfrowy

8. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję przegląd dyrektywy w sprawie 
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podpisu elektronicznego; podkreśla potrzebę wzajemnego uznawania w całej UE 
elektronicznych sposobów identyfikacji i uwierzytelniania;

9. wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich środków służących zwiększeniu zaufania 
przedsiębiorców do handlu elektronicznego, w szczególności poprzez ujednolicenie prawa 
umów, tam gdzie to możliwe, oraz ułatwianie transgranicznego odzyskiwania długów;

10. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia trzeciej dyrektywy o usługach 
pocztowych (2008/6/WE), co ułatwiłoby skuteczną dystrybucję i śledzenie towarów 
zakupionych w Internecie;

11. podkreśla potrzebę stworzenia jednolitego rynku internetowych towarów audiowizualnych 
poprzez poprawę elektronicznego zarządzania prawami autorskimi, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu posiadaczom tych praw odpowiedniego wynagrodzenia za ich 
twórczość; 

12. zwraca uwagę na potrzebę aktywniejszego zwalczania piractwa internetowego w sposób 
proporcjonalny i przy poparciu opinii publicznej oraz z pełnym wykorzystaniem dostępnej 
technologii i przy jednoczesnym przestrzeganiu praw podstawowych;

III.Obszar priorytetowy 3: jednolity rynek sprzyjający prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

13. apeluje do Komisji, aby poprawiła dostęp MŚP do rynków kapitałowych poprzez lepsze 
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;

14. podkreśla, jak ważne jest usunięcie przeszkód natury fiskalnej utrudniających 
prowadzenie działalności transgranicznej; uważa, że w celu ograniczenia kosztów 
adaptacyjnych i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw z UE potrzebne są 
bardziej jednoznaczne przepisy dotyczące podatku VAT i spoczywających na 
przedsiębiorstwach obowiązków w zakresie sprawozdawczości; 

15. podkreśla, że wspólna jednolita podstawa opodatkowania osób prawnych zwiększyłaby 
przejrzystość i porównywalność stawek podatku dochodowego od osób prawnych, 
zmniejszając tym samym utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej;

16. apeluje do Komisji o podniesienie skuteczności procedur zamówień publicznych w celu 
zachęcenia przedsiębiorstw UE do udziału w procedurach transgranicznych zamówień 
publicznych; podkreśla, że należy jeszcze bardziej ułatwić udział MŚP w procedurach 
przyznawania umów; 

IV. Obszar priorytetowy 4: jednolity rynek usług

17. podkreśla potrzebę właściwego wdrożenia dyrektywy o usługach oraz umożliwienia 
realizacji procedur w trybie online, co znacznie obniżyłoby administracyjne koszty 
przedsiębiorstw; wzywa Komisję do położenia szczególnego nacisku na rozwój 
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jednolitego rynku usług internetowych;

18. wzywa Komisję, aby podejmowała działania sprzyjające rozwojowi sektora usług dla 
przedsiębiorstw oraz by podjęła wszelkie niezbędne środki regulacyjne w celu ochrony 
MŚP przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony większych przedsiębiorstw 
działających w sektorze detalicznym;

19. zwraca się do Komisji o zaproponowanie przepisów prawnych dotyczących koncesji na 
usługi, które zagwarantowałyby przejrzystość, skuteczną ochronę sądową oferentów
i pewność prawa;

20. podkreśla wagę właściwego wdrożenia dyrektywy w sprawie wzajemnego uznawania 
kwalifikacji zawodowych; apeluje do Komisji, by przedstawiła środki mające na celu 
wprowadzenie, w stosownych przypadkach, w całej UE legitymacji zawodowych;

21. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru przedstawienia przez Komisję Europejską reformy 
ustawodawczej przepisów normalizacyjnych, obejmującej również usługi;

22. podkreśla znaczenie zewnętrznego wymiaru rynku wewnętrznego, a w szczególności 
współpracy z głównymi partnerami handlowymi w zakresie regulacji w celu promowania 
zgodności przepisów, równoważności systemów krajów trzecich i szerszego przyjęcia 
norm międzynarodowych;

23. zobowiązuje przewodniczącego do przedłożenia niniejszej rezolucji Radzie i Komisji,
a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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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
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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 
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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.


