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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie 20 głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku
(2011/XXXX(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” („Jednolity rynek: przegląd 
osiągnięć”) (SEC(2007)1521),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2007 r. w sprawie przeglądu 
jednolitego rynku1oraz dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Przegląd 
jednolitego rynku: rok później” (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 „Sytuacja w 
poszczególnych sektorach” (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. Maria 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.3i 23 września 2008 r.4 w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Skuteczna Europa – stosowanie prawa 
wspólnotowego” (COM(2007)0502),

                                               
1Dz.U. C 187E z 24.7.2008, s. 80. 
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
3Dz.U. C 349E z 22.12.2010, s. 25.
4Dz.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. 7, 10 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na 
rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania – »Wspólnie na rzecz 
nowego wzrostu gospodarczego«” (COM(2011)0206),

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

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że w dokumencie „Jednolity rynek z perspektywy obywateli –
dwadzieścia głównych obaw obywateli i przedsiębiorców” potwierdzono, że nadal istnieją 
rozbieżności oczekiwań dotyczących jednolitego rynku;

B. mając na uwadze, że obywatele europejscy napotykają różnorodne trudności, 
skomplikowane oraz dyskryminujące wymogi nakładane przez instytucje bankowe w 
zakresie otwierania rachunku, w związku z czym 30 milionów obywateli europejskich nie 
posiada rachunku bankowego, co stanowi przeszkodę w mobilności;

C. mając na uwadze, że blisko 30% obywateli europejskich nie wie, że ma prawo do opieki 
zdrowotnej za granicą oraz do otrzymania zwrotu jej kosztów;

D. mając na uwadze, że zaledwie jeden na trzech obywateli europejskich wie, że podczas 
przemieszczania się za granicę należy mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia 
zdrowotnego;

E. mając na uwadze, że obywatele europejscy osiedlający się w innym kraju, do którego chcą 
zabrać swój samochód, napotykają uciążliwe i złożone procedury, w ramach których 
wymaga się od nich przedłożenia dokumentów nieistniejących w ich kraju, jak również 
wniesienia dodatkowych opłat;

F. mając na uwadze, że według danych Eurobarometru 29% zapytanych konsumentów 
napotyka trudności w porównaniu ofert dotyczących ich rachunku bieżącego i nie jest w 
stanie wybrać takiego rodzaju rachunku, który będzie najlepiej dostosowany do ich 
potrzeb;

G. mając na uwadze, że brak informacji na temat praw konsumentów, niewłaściwe 
stosowanie prawodawstwa oraz trudności w rozstrzyganiu sporów w przypadku zakupów 
transgranicznych prowadzą do utraty zaufania konsumentów do zakupów online, w 
związku z czym UE nie ma rynku cyfrowego z prawdziwego zdarzenia, służącego 
obywatelom i przedsiębiorstwom;
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H. mając na uwadze, że 62% konsumentów europejskich chciałoby zmienić dostawcę 
energii, jednak ich wolność wyboru jest ograniczona ze względu na brak przejrzystych i 
porównywalnych informacji;

I. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa nadal borykają się z trudnościami związanymi z 
dostępem do rynku zamówień publicznych w innych krajach ze względu na różnice w 
praktykach krajowych w zakresie rynków publicznych oraz złożone wymogi 
administracyjne w określonych państwach członkowskich;

J. mając na uwadze, że należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, aby mogły w jak największym stopniu korzystać z jednolitego rynku;

I. Wstęp

1. z zadowoleniem przyjmuje przedłożenie przez Komisję Europejską dokumentu roboczego 
„Jednolity rynek z perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych obaw obywateli i 
przedsiębiorców” w związku z rezolucją PE z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie 
przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom;

2. wyraża przekonanie, że wobec wspomnianych 20 przyczyn obaw obywateli Komisja 
Europejska zaprezentuje konkretne propozycje rozwiązań;

3. uznaje, że większa mobilność wykwalifikowanej siły roboczej przyczyni się do 
uczynienia Europy bardziej konkurencyjną, przy czym potrzebne do tego jest przyjęcie 
nowoczesnego modelu w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych;

4. apeluje do Komisji Europejskiej o wzmocnienie programów mobilności osób młodych, co 
pozwoli wesprzeć ich wejście na rynek pracy;

5. podkreśla rolę internetu w zwiększeniu skuteczności negocjacyjnej, tworzeniu nowych 
rynków i nowych możliwości; 

II. Zarządzanie

6. podkreśla konieczność pogłębienia podejścia całościowego do jednolitego rynku, 
skoncentrowanego na obywatelach, konsumentach oraz MŚP, aby mogły w pełni 
wykorzystać jego zalety;

7. potwierdza konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy Parlamentem, Radą, Komisją 
i państwami członkowskimi w taki sposób, aby obywatele mieli wpływ na główne 
projekty oraz codzienne funkcjonowanie UE; 

8. wzywa państwa członkowskie do zmodernizowania ich administracji publicznych, 
uproszczenia ram regulacyjnych oraz zachęcania do stosowania usług elektronicznych 
takich jak administracja elektroniczna;

9. zachęca państwa członkowskie do wymiany dobrych praktyk, aby doprowadzić do 
jednolitego stosowania prawodawstwa europejskiego;

10. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie ulepszenia jej baz 



PE483.745v01-00 6/10 PR\894133PL.doc

PL

danych dotyczących zarządzania przypadkami związanymi z zastosowaniem prawa w 
UE1;

11. wzywa Komisję do rozwoju portalu Twoja Europa i przekształcenia go w prawdziwy 
cyfrowy punkt kompleksowej obsługi dostarczający obywatelom i przedsiębiorstwom 
informacji na temat jednolitego rynku;

12. zwraca się do Komisji z wnioskiem, aby w ramach strategii rozszerzenia zakresu systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym dokonała analizy rozwoju władz lokalnych i 
regionalnych;

13. podkreśla, że obawy obywateli dotyczące funkcjonowania jednolitego rynku wynikają z 
istnienia trzech luk, a mianowicie luki informacyjnej, luki w zakresie stosowania oraz luki 
prawnej; uznaje, że na potrzeby optymalizacji funkcjonowania jednolitego rynku te trzy 
luki muszą być jednocześnie eliminowane;

14. przypomina o znaczeniu MŚP dla gospodarki europejskiej oraz apeluje do Komisji 
Europejskiej, aby wraz z państwami członkowskimi udoskonaliła test MŚP w celu 
zredukowania biurokracji oraz obciążeń administracyjnych, jakim przedsiębiorstwa te 
podlegają;

III. Informacja i komunikacja

15. przypomina, że istnieje brak w zakresie informacji o jednolitym rynku, co często 
prowadzi do tego, że obywatele nie znają lub nie rozumieją swoich praw i obowiązków 
ani nie wiedzą, w jaki sposób uzyskać niezbędne odpowiedzi lub pomoc;

16. wzywa Komisję Europejską do wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów 
technologicznych w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnych mających na celu 
zapoznanie obywateli z korzyściami wynikającymi z jednolitego rynku, jak również z 
przysługującymi im prawami, co zachęci ich do udziału w budowaniu konkurencyjnego, 
sprawiedliwego i zrównoważonego rynku;

17. podkreśla znaczenie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych, jak również 
społeczeństwa obywatelskiego w kampanie informacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności przeprowadzenia kampanii informacyjnych w szkołach i na uczelniach, aby 
przygotować nowe pokolenia do bardziej aktywnego obywatelstwa europejskiego;

18. apeluje do Komisji, aby razem z państwami członkowskimi stworzyła prawdziwy jednolity 
rynek cyfrowy służący europejskim konsumentom i przedsiębiorcom;

IV. Prawodawstwo/transpozycja

19. uznaje, że niezależnie od zmniejszenia liczby procesów wszczynanych przez Komisję 
Europejską na koniec 2010 roku wciąż jeszcze istnieje około 2100 toczących się 
postępowań o naruszenia;

                                               
1CHAP – rejestr skarg i zapytań.

EU Pilot – rozwiązywanie problemów w państwach członkowskich.
NIF – baza danych na potrzeby rejestracji przypadków braku komunikacji.
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20. apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie poprawnej i terminowej 
transpozycji przepisów prawa dotyczących rynku wewnętrznego oraz o zmniejszenie 
liczby przypadków ich naruszania;

21. wzywa Komisję do dalszego propagowania najlepszych praktyk w zakresie transpozycji 
prawa dotyczącego rynku wewnętrznego;

22. przypomina o celu, jakim jest tworzenie lepszego prawa, i wzywa Komisję Europejską, 
Parlament Europejski i Radę do zwiększenia wysiłków mających na celu ulepszenie 
strategii opracowywania inteligentnych regulacji; 

V. Propozycje

23. domaga się od Komisji Europejskiej prześledzenia dokumentu „Jednolity rynek z 
perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych obaw obywateli i przedsiębiorców” na 
koniec dwuletniego okresu oraz jego aktualizacji;

24. wzywa Komisję razem z państwami członkowskimi, władzami regionalnymi, lokalnymi 
oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego do okresowego prowadzenia 
europejskich kampanii informacyjnych w mediach krajowych, regionalnych i lokalnych w 
celu informowania obywateli o korzyściach płynących z jednolitego rynku, o ich prawach 
i obowiązkach, jak również o miejscach, w których można uzyskać informacje lub pomoc 
w rozwiązywaniu problemów;

25. apeluje do Komisji o zagwarantowanie skutecznego powiązania pomiędzy istniejącymi 
instrumentami, takimi jak SOLVIT czy tabela wyników rynku wewnętrznego, 
umożliwiającymi właściwą i terminową transpozycję dyrektyw europejskich;

26. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny obszarów, w których regulacje wspólnotowe 
zapewniają jednocześnie osiągnięcie takich celów, jak uproszczenie oraz bezpośrednia 
realizacja przez państwa członkowskie celów jednolitego rynku; 

27. wzywa komisję do przedstawienia w drugim półroczu 2012 roku dokumentu w sprawie 
nowych dwunastu dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia 
zaufania – „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”.

28. apeluje do Komisji o przeformułowanie systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) poprzez rozszerzenie zakresu i ulepszenie funkcjonowania 
współpracy administracyjnej, a także o ponowne przemyślenie koncepcji programu 
SOLVIT oraz nadanie mu nowych ram i przyznanie odpowiednich środków;

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

W pełni wdrożony w 1992 r. jednolity rynek narodził się w celu zacieśnienia więzi pomiędzy 
obywatelami a państwami członkowskimi i charakteryzował się pozbawioną granic 
przestrzenią swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału.

Jednolity rynek jest podstawowym elementem konkretyzacji celów strategii „Europa 2020”, a 
także osiągnięcia jej celów polegających na zapewnieniu inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
W tym sensie ożywienie i wzmocnienie skuteczności jednolitego rynku obejmującego 500 
milionów konsumentów oraz działalność gospodarczą o wartości ponad 11 miliardów euro 
jest bardzo ważne, aby umożliwić Europie ponowny wzrost gospodarczy oraz tworzenie 
miejsc pracy, a także zdobycie zaufania obywateli.
W roku, w którym świętujemy 20. rocznicę jego wprowadzenia, stwierdzamy niestety, że 
nadal istnieje rozbieżność oczekiwań co do jednolitego rynku, co oznacza, że europejscy 
obywatele i przedsiębiorstwa nadal napotykają przeszkody w wykonywaniu przyznanych im 
praw w ramach jednolitego rynku.

Dokument roboczy Komisji

Uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom, Komisja Europejska przedłożyła dokument roboczy pt. 
„Jednolity rynek z perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych obaw obywateli i 
przedsiębiorców”.

W dokumencie tym wymienia się 20 najczęstszych obaw, jakie żywią obywatele i 
przedsiębiorcy Unii Europejskiej, gdy znajdują się w podróży zagranicznej lub przenoszą się 
za granicę, by tam zamieszkać lub pracować. Dokument Komisji Europejskiej dotyczy takich 
kwestii jak kwalifikacje zawodowe, ubezpieczenie społeczne, przeszkody o charakterze 
fiskalnym, dostęp do finansowania, zakupy online przenoszenie uprawnień do świadczeń 
emerytalnych itp.

W dokumencie przedstawiono wszystkie przeszkody napotkane w praktyce na wewnętrznym 
rynku. Dokument opiera się na analizie zgłoszeń otrzymanych przez Komisję Europejską oraz 
przez instytucje oferujące usługi wsparcia (sieć SOLVIT, serwis Twoja Europa – Porady, 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości, Europejskie Centra Konsumenckie, punkty informacyjne 
Europe Direct, EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia) w związku z wynikami ostatnich 
badań Eurobarometru oraz badań obejmujących konkretne grupy docelowe.

Istnieje rozbieżność oczekiwań dotyczących jednolitego rynku wynikająca z niżej 
wymienionych wzajemnie powiązanych luk:

– luka informacyjna – często osoby nie znają lub nie rozumieją wystarczająco swoich praw 
ani też nie wiedzą, gdzie znaleźć informacje lub pomoc;

– luka w zakresie stosowania – w wielu dziedzinach stwierdza się istnienie przepaści 
między ramami prawnymi UE a sposobem, w jakim to prawodawstwo jest stosowane w 
praktyce;

– luka prawna – w pewnych dziedzinach ramy prawne UE nie odpowiadają oczekiwaniom 
obywateli ani przedsiębiorstw.
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Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przedłożenie przez Komisję Europejską 
dokumentu roboczego pt. „Jednolity rynek z perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych 
obaw obywateli i przedsiębiorców”.

Kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny panujący w Europie od 2008 roku miał silny 
wpływ na jednolity rynek i doprowadził do powstania negatywnej wizji jednolitego rynku 
wśród obywateli, podczas gdy instytucje europejskie i państwa członkowskie uświadomiły 
sobie, że jednolity rynek nie został w pełni wykorzystany. 

Od tamtego czasu Komisja Europejska zadbała o przedstawienie pewnych środków1mających 
na celu odnowę jednolitego rynku i zwiększenie zaufania do niego wśród obywateli2. 
Wskutek tego w wielu zidentyfikowanych obszarach problemowych podjęto już prace, na 
przykład przedstawiono wnioski dotyczące modernizacji systemu uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz poprawy dostępu do możliwości w dziedzinie zamówień publicznych.
W tym sensie sprawozdawczyni jest zdania, że niniejsze sprawozdanie nie powinno mieć na 
celu przedstawienia rozwiązań dotyczących każdej z 20 obaw, lecz przekazanie Komisji 
Europejskiej oraz państwom członkowskim wskazówek/zaleceń w celu zaradzenia trzem 
lukom zidentyfikowanym w dokumencie Komisji Europejskiej, co przyczyni się do naprawy 
jednolitego rynku.

Z drugiej strony sprawozdawczyni rozumie, że trzy wskazane luki trzeba wypełniać 
jednocześnie i że zależy to przede wszystkim od silnej woli politycznej państw 
członkowskich.
Jednocześnie podkreśla się konieczność stworzenia prawdziwego jednolitego rynku 
cyfrowego funkcjonującego prawidłowo, zapewniającego bezpieczeństwo konsumentom i 
przedsiębiorstwom oraz stanowiącego ponowne rozpoczęcie projektu europejskiego w 
zakresie odzyskania zaufania obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw.
W czasie, gdy obywatele patrzą na „Europę” podejrzliwie, niezbędne jest wzmocnienie 
współpracy pomiędzy Parlamentem, Radą, Komisją i państwami członkowskimi, aby w ten 
sposób obywatele mieli coraz większy wpływ zarówno na najważniejsze projekty, jak i na 
codzienne funkcjonowanie Unii Europejskiej. 
Dlatego też konieczne jest lepsze zespołowe zarządzanie. 

W tym sensie sprawozdawczyni zdecydowała się dodać jeden rozdział, dotyczący 
zarządzania, w którym broni się podejścia całościowego w tej materii, pozwalającego na 
sprawowanie kontroli nad właściwą i terminową transpozycją prawodawstwa dotyczącego 
jednolitego rynku oraz na informowanie obywateli o przysługujących im prawach, 
umożliwiającego wykonanie ich praw poprzez uproszczenie procedur administracyjnych oraz 
zacieśnienie kontaktów pomiędzy właściwymi organami władzy różnych państw 
członkowskich na potrzeby ulepszenia współpracy. 

                                               
1Komunikat 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).
2Komunikat Komisji: „Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu
gospodarczego i wzmocnienia zaufania – »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” 
(COM(2011)0206). 
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Usunięcie przeszkód oraz odnowienie jednolitego rynku ma znaczenie podstawowe w czasie 
obecnego kryzysu gospodarczego, finansowego i społecznego panującego w Europie i może 
przyczynić się do innowacji, wzrostu gospodarczego, promocji konkurencyjności, tworzenia 
miejsc pracy, jak również wzrostu zaufania obywateli europejskich do jednolitego rynku.

Istotne jest zatem, aby dać nowy impuls jednolitemu rynkowi, tak by w jego centrum znaleźli 
się europejscy obywatele i konsumenci, którzy będą mogli w pełni korzystać z zalet tego 
rynku, co przyczyni się do zwiększenia spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej Unii 
Europejskiej.

Należy spróbować ponownie dać obywatelom europejskim gwarancję wspólnego projektu 
zapewniającego postęp i solidarność.


