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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. 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 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),

                                               
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.
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– uwzględniając art. 258–260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
– uwzględniając art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinie Komisji Prawnej i... (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że ożywienie jednolitego rynku wymaga aktywnego wsparcia ze 
strony wszystkich instytucji europejskich, państw członkowskich i zainteresowanych 
stron,

B. 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,

C. 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 zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym 
rynku”, a szczególnie jego rozdział trzeci;

2. 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; 

3. jest zdania, że poprawa europejskiego ładu gospodarczego, wdrożenie strategii 
„UE 2020” oraz ożywienie jednolitego rynku są równie ważne dla ożywienia 
gospodarki europejskiej;

II. Wzmocnienie politycznego przywództwa i partnerstwa

4. 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;

5. 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;
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6. zauważa, że przepisy dotyczące jednolitego rynku są często wdrażane przez władze 
lokalne i regionalne; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego rozwijania 
partnerstwa z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz rozszerzania go, tak aby 
obejmowało ono oprócz polityki spójności również strategie polityczne w dziedzinie 
jednolitego rynku;

7. podkreśla większą rolę parlamentów państw członkowskich w procesie przyjmowania 
prawodawstwa UE na mocy traktatu lizbońskiego; 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;

8. z zadowoleniem przyjmuje wyrażany przez Komisję zamiar pogłębienia konsultacji 
i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim;

III. Regulacja jednolitego rynku

9. uważa, że złożona struktura zarządzania jednolitym rynkiem działa na niekorzyść 
ogólnej skuteczności i zasadności jednolitego rynku;

10. jest zdania, że stosowanie 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;

11. jest zdania, że tabele korelacji są niezbędne do zapewnienia właściwego stosowania 
przepisów dotyczących jednolitego rynku;

IV. Mechanizmy koordynacji administracyjnej, informowania i rozwiązywania problemów

12. 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 dziedziny 
ustawodawstwa;

13. proponuje, by Komisja i państwa członkowskie skoordynowały i w odpowiednich 
przypadkach skonsolidowały liczne punkty kompleksowej obsługi zajmujące się 
udzielaniem informacji i rozwiązywaniem problemów;

14. zachęca państwa członkowskie do rozwijania pojedynczych punktów kontaktowych 
na mocy dyrektywy usługowej w punkty kompleksowej obsługi z prawdziwego 
zdarzenia, w których przedsiębiorcy mogą łatwo uzyskać wszelkie niezbędne do ich 
działalności informacje, w tym informacje dotyczące obowiązującego systemu 
podatkowego;
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V. Egzekwowanie

15. jest zdania, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego jest kluczowym narzędziem gwarantującym funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego;

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. 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;

20. wpiera inicjatywy Komisji polegające na opracowywaniu alternatywnego sposobu 
rozstrzygania sporów w UE;

VI. Monitorowanie, ocena i modernizacja

21 popiera ukierunkowane i oparte na dowodach podejście do monitorowania i oceny 
rynku; zachęca Komisję do dalszego rozwijania narzędzi monitorowania rynku 
poprzez udoskonalanie metodyki, wskaźników i gromadzenia danych, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasad praktyczności i gospodarności;

22. 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;

23. 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;

VII. Kluczowe działania na rzecz wzmocnienia zarządzania i partnerstwa
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24. proponuje, by przewodniczący Rady Europejskiej otrzymał uprawnienie do 
koordynacji i nadzorowania procesu ożywienia jednolitego rynku w ścisłej współpracy 
z przewodniczącym Komisji;

25. zwraca się o to, by każde wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej było poświęcone 
ocenie stanu jednolitego rynku, która to ocena byłaby oparta na procesie 
monitorowania pozwalającym na sprawdzenie, w jakim stopniu są osiągane cele 
pośrednie; zaleca, by Rada ds. Konkurencyjności przyjęła na siebie większą 
odpowiedzialność za analizowanie zagadnień związanych z jednolitym rynkiem 
w pełnym zakresie strategii politycznych dotyczących jednolitego rynku;

26. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia tabel korelacji w odniesieniu do 
wszystkich dyrektyw w sprawie jednolitego rynku oraz do udostępnienia ich 
obywatelom;

27. wzywa państwa członkowskie i Komisję, by ograniczyły do 2012 r. deficyt 
transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego rynku do 0,5%, przy uwzględnieniu 
zarówno nieprzeprowadzonych, jak i nieprawidłowych transpozycji;

28. zwraca się do Komisji o wprowadzenie dwunastomiesięcznego poziomu odniesienia 
dla maksymalnego średniego czasu rozpatrywania uchybień, od otwarcia sprawy do 
wysłania wniosku do Trybunału Sprawiedliwości;

29. wzywa Komisję do zaproponowania poziomu odniesienia dotyczącego wykonywania 
przez państwa członkowskie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości;

30. wzywa Komisję do przygotowania do końca 2011 r. sprawozdania w sprawie 
skuteczności metod stosowanych w państwach członkowskich, w oparciu o zalecenie 
z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania 
jednolitego rynku;

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
oraz Komisji.
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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.

Sprawozdawczyni uważa również, że państwa członkowskie powinny określić własne 

                                               
1 Prezydencja węgierska planuje szczyt Rady Europejskiej w sprawie polityki energetycznej UE.
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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. 
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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 
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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 
                                               
1 Sprawa C-494/01, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii, [2005] Zb.Orz. s. I-3331.
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Trybunału Sprawiedliwości.

Monitorowanie, ocena i modernizacja

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.


