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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego
(2011/2155(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając 23. tabelę wyników rynku wewnętrznego opublikowaną przez Komisję 
Europejską (SEC(2011)1128), 

– uwzględniając 22. tabelę wyników rynku wewnętrznego opublikowaną przez Komisję 
Europejską (SEC(2011)0372), 

– uwzględniając roczne sprawozdanie za 2010 r. nt. rozwoju i skuteczności sieci SOLVIT 
(SEC(2011)0229),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Akt o 
jednolitym rynku − Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” 
(SEC(2011)0467), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 listopada 2011 r. 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 „deklarację krakowską” przyjętą na pierwszym Forum Jednolitego Rynku, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Jednolity rynek z 
perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych obaw obywateli i przedsiębiorców” 
(SEC(2011)1003),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Akt o 
jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” 
(COM(2011)0206),

– uwzględniając roczne sprawozdanie z oceny projektu „EU PILOT” (COM(2010)0070),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie stosowania art. 
260 ust. 3 TFUE (SEC(2010)1371), 

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

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 

                                               
1Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.
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rynku konsumentom i obywatelom1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie SOLVIT3, 

– uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego pt. „Nowa strategia na rzecz 
jednolitego rynku w służbie społeczeństwa i gospodarki Europy”,

– uwzględniając konkluzje Rady (Konkurencja, Rynek Wewnętrzny, Przemysł, Badania i 
Przestrzeń Kosmiczna) z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Aktu o jednolitym rynku, 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że znaczenie funkcjonowania rynku wewnętrznego podkreślono 
podczas Forum Jednolitego Rynku (2-4 października 2011 r., Kraków) w „deklaracji 
krakowskiej”, w której jednolity rynek opisano jako najpotężniejsze narzędzie na rzecz 
przywrócenia Europy na ścieżkę wzrostu;

B. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny nie może działać właściwie bez poprawnej 
transpozycji oraz poprawnego stosowania i egzekwowania dyrektyw, które mają wpływ 
na jego funkcjonowanie;

C. mając na uwadze, że konieczne jest, aby państwa członkowskie dokonały transpozycji 
prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego do prawa krajowego nie tylko 
terminowo, ale także poprawnie; mając na uwadze, że niedotrzymanie swoich zobowiązań 
nawet przez jedno państwo członkowskie szkodzi interesom gospodarczym nie tylko tego 
państwa, ale także Unii Europejskiej jako całości;

D. mając na uwadze, że opublikowanie tabeli wyników rynku wewnętrznego zawsze 
pozwalało na ograniczenie braków w zakresie transpozycji prawa, ale że konieczne jest 
przyjęcie bardziej jakościowego podejścia pozwalającego na wyjście poza dane liczbowe i 
wskazanie przyczyn tych braków;

E. mając na uwadze, że wprawdzie w tabeli wyników rynku wewnętrznego i w tabeli 
wyników rynków konsumenckich zastosowano różne metody, a tabele te różnią się 
zakresem i zestawami wskaźników, to jednak mają one wspólny ogólny cel, jakim jest 
poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego;

F. mając na uwadze, że Malta osiągnęła najlepsze wyniki jeśli chodzi o terminową 
transpozycję dyrektyw UE, a Republika Czeska znajduje się na końcu tego rankingu, 
aczkolwiek odnotowuje stały postęp;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0051.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0047.
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G. mając na uwadze, że obecny średni deficyt w wysokości 1% jest zgodny celem ustalonym 
przez przywódców państw i rządów w 2007 r., ale że najnowsze trendy pokazują, iż coraz 
większej liczbie państw członkowskich (16) nie udaje się osiągnąć tego celu; 

H. mając na uwadze, że 90 dyrektyw nie transponowano w co najmniej jednym państwie 
członkowskim (współczynnik fragmentacji wynosi 6%), a zatem nie mogą one wywrzeć 
pełnego skutku na jednolitym rynku;

I. mając na uwadze, że w przypadku trzech dyrektyw przekroczono termin transpozycji 
o ponad dwa lata, co jest jawnym naruszeniem zasady „zerowej tolerancji” ustanowionej 
przez przywódców państw i rządów w 2007 r.; 

J. mając na uwadze, że liczba nieprawidłowo przetransponowanych dyrektyw utrzymuje się 
na średnim poziomie 0,8%, pomimo faktu, iż w Akcie o jednolitym rynku Komisja 
zwróciła uwagę  na potrzebę jasnej i zdecydowanej strategii w razie braku zgodności; 

K. mając na uwadze, że potrzebne są dokładniejsze informacje na temat jakości transpozycji 
oraz że projekt pilotażowy Komisji może być wykorzystany równolegle z tabelą wyników 
rynku wewnętrznego w celu wykrywania błędów transpozycji i ich szybkiego  
rozwiązywania;

L. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony wprowadził po raz pierwszy możliwość 
natychmiastowego nałożenia grzywny przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w przypadku braku transpozycji;

M. mając na uwadze, że Komisja, Parlament Europejski, parlamenty krajowe oraz 
administracje państw członkowskich powinny czynić więcej wysiłków na rzecz 
definiowania praw obywateli, komunikowania im tych praw oraz udzielania pomocy w 
zakresie ich egzekwowania, jako że umożliwi to również lepsze funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego;

N. mając na uwadze, że przy niewłaściwym zastosowaniu zasad rynku wewnętrznego brak 
sprawnie działającego systemu dochodzenia roszczeń może utrudniać korzystanie 
obywateli ze swoich praw, zobowiązując ich do wszczynania długich i powolnych 
postępowań sądowych w celu ochrony tych praw;

O. mając na uwadze, że należy zapewnić swobodny przepływ najlepszych praktyk i 
informacji pomiędzy organami odpowiedzialnymi za prawidłowe stosowanie zasad rynku 
wewnętrznego oraz między organami odpowiedzialnymi za uznawanie roszczeń w 
przypadku niewłaściwego zastosowania;

P. mając na uwadze, że sieć SOLVIT została utworzona przez Komisję i państwa 
członkowskie w 2002 r. w celu rozwiązywania trudności, z jakimi borykają się obywatele 
i przedsiębiorstwa w związku z nieprawidłowym stosowaniem prawa rynku 
wewnętrznego;

Q. mając na uwadze, że SOLVIT to internetowa sieć rozwiązywania problemów, za pomocą 
której państwa członkowskie UE (jak również Norwegia, Islandia i Liechtenstein) 
współpracują, aby bez uciekania się do postępowań sądowych rozwiązywać problemy 
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napotykane przez obywateli i przedsiębiorstwa wynikające z nieprawidłowego stosowania 
przez władze publiczne prawa rynku wewnętrznego;

R. mając na uwadze, że SOLVIT jest uważany za udany system gwarantujący możliwość 
naprawienia sytuacji lub uzyskania zadośćuczynienia w sposób nieformalny w ciągu 
średnio 10 tygodni, a sukces systemu SOLVIT w dziedzinie rozwiązywania trudności na 
rynku wewnętrznym mógłby służyć za godny naśladowania wzorzec dla innych usług 
wsparcia w dziedzinie wspólnego rynku;

S. mając na uwadze, że mimo tego, iż możliwości systemu SOLVIT zostały ostatnio 
zwiększone dzięki zwiększeniu personelu, ważne jest jednak, aby ugruntować jego 
obecność i zwiększyć możliwości na wszystkich szczeblach administracji krajowych w 
celu zapewnienia maksymalnej wydajności i najlepszych wyników;

T. mając na uwadze, że system SOLVIT nie powinien stanowić substytutu prawnych działań 
Komisji Europejskiej w dziedzinie naruszeń; 

U. mając na uwadze, że Komisja przygotowuje nową strategię wzmocnienia systemu 
SOLVIT oraz rozważa możliwość nadania mu konkretnej podstawy prawnej;

Budowa ram regulacyjnych rynku wewnętrznego

1. z zadowoleniem przyjmuje tabelę wyników rynku wewnętrznego i system SOLVIT jako 
ważne narzędzia przyczyniające się do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

2. stwierdza, że terminowa i prawidłowa transpozycja oraz wdrożenie prawodawstwa 
dotyczącego rynku wewnętrznego jest zasadniczym warunkiem powodzenia rynku 
wewnętrznego, co z kolei jest głównym czynnikiem zwiększenia konkurencyjności i 
wzrostu, zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja połączy sprawozdania z tabeli wyników 
rynku wewnętrznego, portalu Twoja Europa oraz systemu SOLVIT w jedno 
sprawozdanie, które pozwoli na całościową ocenę funkcjonowania jednolitego rynku; 

4. wzywa Radę, by zobowiązała się do dalszego ograniczania braków w zakresie 
transpozycji, a także by ustaliła ambitniejsze, lecz realistyczne cele z zakresu transpozycji 
i wdrażania prawodawstwa dla wszystkich państw członkowskich;

5. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny jakościowej rodzajów rażących naruszeń w 
tabeli wyników rynku wewnętrznego, która to ocena pozwoli rozróżnić łatwe do 
rozwiązania naruszenia od naruszeń wynikających wprost z braku porozumienia między 
Komisją a państwami członkowskimi;

6. zwraca uwagę na sukces projektu Komisji „EU PILOT”; ostrzega jednak, że chociaż mógł 
on przyczynić się do zmniejszenia liczby naruszeń, jednocześnie może być również 
powodem wydłużenia czasu trwania takich naruszeń; wyraża obawy, że może to 
spowodować większe opóźnienia w rozwiązywaniu rozbieżności na rynku wewnętrznym;

7. wzywa Komisję, by zapewniła, że naruszenia prawa unijnego skutkują terminowym 



PR\888029PL.doc 7/12 PE478.642v01-00

PL

wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; 

8. zwraca uwagę na to, że średni czas trwania postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego jest zbyt długi i wzywa Komisję do podjęcia 
skutecznych działań w celu skrócenia tego okresu; wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi sprawozdania na temat takich działań;

9. wzywa Komisję do poszukiwania nowych sposobów zapewnienia terminowego i pełnego 
stosowania wyroków i procedur sądowych przez państwa członkowskie;

10. wzywa Komisję do uwzględnienia w tabeli wyników rynku wewnętrznego nowych 
dodatkowych kryteriów służących do monitorowania właściwego wdrażania 
obowiązujących przepisów;

11. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji, że tabela wyników rynku wewnętrznego 
będzie publikowana co roku w okresie letnim lub w pobliżu tego okresu; uważa, że 
konsekwentne i regularne monitorowanie postępów czynionych przez państwa 
członkowskie jest jednym z kluczowych czynników zachęcających je do wzmożenia 
wysiłków;

12. wzywa państwa członkowskie do ponowienia starań na rzecz poprawy realizacji ich 
celów; potwierdza, że zapewnienie szybszej i lepszej transpozycji istniejących i nowych 
przepisów dotyczących rynku wewnętrznego jest skutecznym sposobem walki z kryzysem 
gospodarczym;

13. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania na temat 
stosowania art. 260 ust. 3 Traktatu z Lizbony, dotyczącego możliwości nakładania przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowych kar w pierwszej instancji 
w przypadkach, gdy okaże się, że państwa członkowskie nie dotrzymały swoich 
zobowiązań w zakresie transpozycji prawodawstwa UE;

14. wzywa Komisję do uzupełnienia tabeli wyników rynku wewnętrznego poprzez 
dostarczenie oceny wniosków z petycji przedłożonych Parlamentowi Europejskiemu w 
sprawie problemów związanych z rynkiem wewnętrznym; podkreśla, że należy lepiej 
wykorzystać petycje do poprawy procesu legislacyjnego w UE;

15. zauważa, że wejście w życie Traktatu z Lizbony dało Parlamentowi Europejskiemu
zwiększone uprawnienia w zakresie kształtowania i przeglądu prawodawstwa UE; wzywa 
do uwzględnienia wniosków z tabeli wyników w zorganizowanym dialogu pomiędzy 
Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi;

16. wzywa Komisję, by dopilnowała publikacji tabel korelacji, by zmniejszyć wartości 
liczbowe określające dopuszczalny poziom braków w zakresie transpozycji i zgodności w 
odniesieniu do ustawodawstwa krajowego do 0,5% w przypadku braków w zakresie 
transpozycji oraz 0,5% w przypadku braków w zakresie zgodności; wzywa Komisję do 
zapewnienia skuteczniejszego stosowania postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez określenie wartości liczbowych dla 
poszczególnych etapów procedury, ponieważ jak stwierdziła Komisja w Akcie o 
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jednolitym rynku, są one niezbędne do dokładnego i kompleksowego wdrażania 
prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku;

Zapewnienie rynku wewnętrznego dla przedsiębiorstw i obywateli

17. wzywa Komisję, by znalazła sposób na zwiększenie koordynacji pomiędzy działaniami 
systemu SOLVIT, portalu Twoja Europa – Porady, Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, 
Europejskich Centrów Konsumenckimi oraz Europejskich Służb Zatrudnienia, a także by 
zapewniła, że ich działania i zasoby nie pokrywają się;

18. wzywa państwa członkowskie, by zapewniły, że centra SOLVIT posiadają odpowiedni 
personel oraz że istnieje wymagany stopień koordynacji i komunikacji ze wszystkimi 
szczeblami administracji krajowej, tak aby dopilnować, że decyzje te są realizowane;

19. wzywa Komisję do skoncentrowania się na utworzeniu jednolitego punkt kontaktu dla 
obywateli i konsumentów, za pośrednictwem przedstawicielstw Komisji w każdym 
państwie członkowskim; jest zdania, że włączenie urzędników łącznikowych z systemu 
SOLVIT, portalu Twoja Europa – Porady, Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, 
Europejskich Centrów Konsumenckich i Europejskich Służb Zatrudnienia do tych 
przedstawicielstw sprostałoby temu wyzwaniu, a także przyczyniłoby się do lepszej 
koordynacji i spójności; wzywa Komisję do rozważenia możliwości nadania systemowi 
SOLVIT konkretnej podstawy prawnej;

20. wzywa Komisję do przygotowania sprawozdania na temat możliwości przydzielenia 
pracowników Komisji do jednolitych punktów kontaktu w każdym państwie 
członkowskim; uważa, że mogłoby to stanowić rozwiązanie problemów kadrowych 
wykrytych przez system SOLVIT w różnych krajowych organach administracji 
publicznej;

21. wzywa system SOLVIT, portal Twoja Europa – Porady, Europejską Sieć 
Przedsiębiorczości, Europejskie Centra Konsumenckie oraz Europejskie Służby 
Zatrudnienia do zwrócenia uwagi główne problemy obywateli i przedsiębiorstw wyrażone 
w dokumencie roboczym służb Komisji „Jednolity rynek z perspektywy obywateli –
Dwadzieścia głównych obaw obywateli i przedsiębiorców” oraz do ustalenia priorytetów 
swoich działań w oparciu o te informacje;

22. wzywa Komisję do określenia głównych przeszkód na rynku wewnętrznym dla 
niepełnosprawnych obywateli i konsumentów oraz do podjęcia starań w celu usunięcia 
takich przeszkód;

23. zaleca dalszą koordynację działań między systemem SOLVIT a projektem „EU PILOT” 
w celu osiągnięcia lepszej koordynacji i wymiany najlepszych praktyk;

24. zwraca uwagę na sukces pierwszego Forum Jednolitego Rynku jako możliwości 
zapoznania się przedsiębiorstw i obywateli z zasadami jednolitego rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje to wydarzenie jako okazję do ponownego zwrócenia uwagi na istniejące 
przeszkody dla prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku; podkreśla znaczenie 
działań podejmowanych przez Komisję i państwa członkowskie w celu eliminacji tych 
przeszkód; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego pobudzania aktywności 



PR\888029PL.doc 9/12 PE478.642v01-00

PL

zainteresowanych stron oraz wzmacniania ich pozycji poprzez regularne organizowanie 
Forów Jednolitego Rynku;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Unia Europejska znajduje się obecnie w trakcie największego kryzysu gospodarczego od 
czasu jej powstania. Kryzys ten zagraża samym podstawom gospodarki europejskiej. Rynek 
wewnętrzny jest najlepszym narzędziem, jakim dysponujemy, aby przywrócić wzrost 
gospodarek państw członkowskich.

Znajdujemy się w historycznym momencie tworzenia jednolitego rynku. W 2011 r. przyjęto 
Akt o jednolitym rynku i zorganizowano Forum Jednolitego Rynku w Krakowie, na którym 
instytucje europejskie, państwa członkowskie i zainteresowane strony pokazały swoje 
zaangażowanie na rzecz lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 2012 r. będziemy 
obchodzić 20-lecie jednolitego rynku. Potraktujmy to jako szansę, aby połączyć nasz 
potencjał twórczy i pokonać przeszkody, które nie pozwalają nam na wykorzystanie pełnego 
potencjału rynku wewnętrznego w Europie. Obywatele i przedsiębiorstwa są końcowymi 
beneficjentami dobrze funkcjonującego i w pełni sprawnego jednolitego rynku. Naszym 
obowiązkiem jako prawodawców jest zapewnienie im takiego rynku. 

W celu dalszego wspierania tworzenia jednolitego rynku i mierzenia wkładu poszczególnych 
państw członkowskich opracowano kilka narzędzi. Tabela wyników rynku wewnętrznego jest 
jednym z nich. Zachęca ona państwa członkowskie do poprawienia jakości i terminowości 
transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego. W ostatniej tabeli wyników rynku 
wewnętrznego Komisja zwróciła uwagę na to, że Malta osiągnęła najlepsze wyniki jeżeli 
chodzi o terminową transpozycję dyrektyw dotyczących jednolitego rynku, natomiast 
Republika Czeska znajduje się na samym końcu tego rankingu, chociaż odnotowuje stały 
postęp.

Tworzenie jednolitego rynku dla obywateli i przedsiębiorstw nie kończy się na uchwaleniu 
dobrego prawa. Wiąże się także z ich właściwym wdrożeniem i transgraniczną synergią 
pomiędzy różnymi administracjami krajowymi. Bez takiego wdrożenia przedsiębiorstwa i 
obywatele nie są w stanie czerpać korzyści z jednolitego rynku. W związku z tym sieć 
SOLVIT w ramach Komisji zapewnia obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość szybkiego 
i skutecznego rozwiązywania problemów wynikających z niewłaściwego zastosowania zasad 
jednolitego rynku. 

Od roku 2012 Komisja Europejska połączy roczne sprawozdania z tabeli wyników rynku 
wewnętrznego ze sprawozdaniem z systemu SOLVIT w celu zapewnienia bardziej 
kompleksowego przeglądu postępów Unii Europejskiej w tworzeniu jednolitego rynku. W 
związku z tym niniejsze sprawozdanie zawiera poglądy sprawozdawcy na temat obu tych 
instrumentów. 

Sprawozdawca popiera starania Komisji Europejskiej w tej dziedzinie, ale domaga się 
również większej determinacji w egzekwowaniu prawa europejskiego oraz bardziej 
przejrzystego informowania o wszczynanych postępowaniach w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Konieczne jest również większe zaangażowanie 
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instytucji i administracji krajowych w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej 
transpozycji i wdrażania dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego.

Budowa ram regulacyjnych rynku wewnętrznego

Sprawozdawca zaleca ambitniejsze, ale realistyczne cele z zakresu transpozycji and 
wdrażania. Ostatnie wyniki tabeli wyników rynku wewnętrznego pokazały, że państwa 
członkowskie coraz częściej nie wypełniają swoich zobowiązań w tym zakresie. 

W przeszłości istniała pozytywna tendencja, która niestety nie znajduje odzwierciedlenia w 
ostatniej tabeli wyników rynku wewnętrznego. Konieczne jest zatem podejmowanie dalszych 
starań na rzecz osiągnięcia lub przekroczenia ambitnych celów: możliwie najniższego 
poziomu braków w zakresie transpozycji prawa, możliwie najkrótszych opóźnień w 
transpozycji oraz możliwie najwyższej jakości transpozycji. Osiągaliśmy to w przeszłości i 
możemy osiągnąć to w przyszłości. Jednakże aby tego dokonać państwa członkowskie nie 
mogą pozwolić sobie na obniżanie priorytetu kwestii związanych z rynkiem wewnętrznym. 
Ciężkie czasy powinny być znakiem dla państw członkowskich, że powinny zwrócić większą 
uwagę na rynek wewnętrzny, a nie wykorzystywać ciężkie czasy jako wymówkę do 
niedotrzymywania swoich zobowiązań na rzecz sprawnie działającego rynku wewnętrznego.

Sprawozdawca jest zdania, że wszystkie instrumenty, którymi dysponuje Komisja w celu 
wspierania terminowej i wysokiej jakości transpozycji muszą zostać wykorzystane 
równolegle z postępowaniami w sprawie uchybienia. Sprawozdawca z zadowoleniem 
przyjmuje wysiłki Komisji zmierzające do utworzenia bardziej całościowego podejścia w tym 
zakresie.

Zapewnienie rynku wewnętrznego dla przedsiębiorstw i obywateli

Komisja dokonała znacznych wysiłków w celu zapewnienia szybko i sprawnie działających 
portali informacyjnych i mechanizmów rozwiązywania problemów w celu zapewnienia, że 
obywatele są dobrze przygotowani do korzystania z jednolitego rynku i pokonywania 
przeszkód, takich jak niewłaściwe stosowanie prawa Unii Europejskiej.

System SOLVIT, portal Twoja Europa – Porady, Europejska Sieć Przedsiębiorczości, 
Europejskie Centra Konsumenckie i Europejskie Służby Zatrudnienia to tylko niektóre z 
instrumentów w tym zakresie. 

Chociaż należy podkreślać znaczenie tych mechanizmów, często działają one równolegle, co 
prowadzi do powielania się działań i niewystarczającej koordynacji. Ponadto z punktu 
widzenia obywateli i przedsiębiorstw wiele różnych narzędzi o nakładających się zakresach 
sprawia, że określenie, które narzędzie jest odpowiednie do rozwiązania konkretnego 
problemu, staje się wyzwaniem. Fakt, że większość wniosków skierowanych do systemu 
SOLVIT zostaje uznanych za wykraczające poza zakres jego kompetencji, dobrze ilustruje 
ten argument. Sprawozdawca zachęca Komisję do koordynowania tych wszystkich inicjatyw 
w ramach podejścia skoncentrowanego na konsumentach: poprzez pojedynczy punkt 
kontaktowy dla obywateli.

Wzywa się również państwa członkowskie do zapewnienia, że centra SOLVIT posiadają 
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zasoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Braki personalne od wielu lat stanowią 
poważny problem; chociaż wysiłki państw członkowskich niedawno przyczyniły się do 
poprawy sytuacji, zasadnicze znaczenie ma nadanie systemowi SOLVIT odpowiedniej 
struktury i przydzielenie wystarczającej liczby pracowników, tak aby można było 
przestrzegać terminów rozwiązania spraw. Dzięki temu obywatele i przedsiębiorstwa będą 
mogli rozwiązywać swoje problemy we właściwy i skuteczny sposób. 

Możliwość nadania podstawy prawnej systemowi SOLVIT wkrótce będzie omawiana przez 
Komisję. Sprawozdawca popiera pogląd, że stworzenie konkretnej podstawy prawnej dla 
systemu SOLVIT powinno zapewnić temu programowi odpowiedni przydział zasobów, co 
ułatwiłoby realizację jego zadań. Przyniosłoby to niewątpliwe korzyści obywatelom 
i przedsiębiorstwom. 

Jednak sprawozdawca ostrzega przed nadmierną formalizacją, jaką w niektórych państwach 
członkowskich może pociągnąć za sobą ustanowienie podstawy prawnej dla systemu 
SOLVIT. Sprawozdawca obawia się również potencjalnych problemów z przestrzeganiem 
zasady pomocniczości w odniesieniu do tego środka i wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na zgodność z zasadą pomocniczości.


