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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem
(2012/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 26 ust. 3 TFUE,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 czerwca 2012 r. zatytułowany „Lepsze 
zarządzanie jednolitym rynkiem” (COM(2012)0259),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 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 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«” 
(COM(2011)0206),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2012 r. zatytułowany „Akt 
o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” 
(COM(2012)0573),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wdrożenia 
dyrektywy usługowej zatytułowany „Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie 
usług 2012–2015” (COM(2012)0261),

– uwzględniając sprawozdanie Mario Montiego dla Przewodniczącego Komisji 
Europejskiej z dnia 9 maja 2010 r. zatytułowane „Nowa strategia na rzecz jednolitego 
rynku – w służbie gospodarki i społeczeństwa Europy”,

– uwzględniając sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 26 czerwca 
2012 r. zatytułowane „W kierunku autentycznej unii gospodarczej i walutowej” oraz 
sprawozdanie okresowe w tej sprawie z dnia 12 października 2012 r.,

– uwzględniając tabelę wyników rynku wewnętrznego nr 23 (z września 2011 r.) oraz 
swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 22 maja 2012 r.1,

– uwzględniając tabelę wyników rynku wewnętrznego nr 25 (z października 2012 r.),
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0211.
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– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 lutego 2012 r. zatytułowany 
„Wprowadzanie jednolitego rynku  coroczna kontrola sprawowania rządów 2011” 
(SWD(2012)0025),

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dni 30–31 maja 2012 r. w sprawie 
jednolitego rynku cyfrowego i zarządzania jednolitym rynkiem,

– uwzględniając treść obrad Rady ds. Konkurencyjności z dni 10–11 października 2012 r. 
w sprawie Aktu o jednolitym rynku,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 28–29 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 18–19 października 2012 r.,

– uwzględniając wkład i konkluzje XLVIII Konferencji Komisji do Spraw Unijnych 
Parlamentów Unii Europejskiej (zwanej dalej COSAC) z dni 14–16 października 2012 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzania 
i partnerstwa na jednolitym rynku2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku  następne kroki na ścieżce wzrostu3,

– uwzględniając art. 42 i art. 48 Regulaminu,

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

A. uwzględniając to, że sprawnie funkcjonujący jednolity rynek, wolny od barier i oparty na 
koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, jest dziś bardziej niż kiedykolwiek niezbędny 
do ożywienia europejskiej gospodarki, pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności oraz zwiększenia zatrudnienia;

B. uwzględniając to, że jednolity rynek odgrywa kluczową rolę w realizacji celów strategii 
„Europa 2020”;

C. uwzględniając to, że po 20 latach od oficjalnego utworzenia jednolitego rynku nie został 
on jeszcze w pełni ukształtowany mimo przyjęcia ok. 1500 dyrektyw i ok. 1000 
rozporządzeń;

D. uwzględniając pilną potrzebę wzmocnienia systemu zarządzania jednolitym rynkiem oraz 
sprawniejszego stosowania i egzekwowania regulujących go przepisów;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0186.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0144.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0258.



PR\915991PL.doc 5/18 PE497.937v01-00

PL

E. uwzględniając to, że mimo politycznych zobowiązań podjętych na najwyższym szczeblu 
oraz działań podejmowanych przez Komisję i państwa członkowskie średni deficyt 
transpozycji wzrósł z 0,7% w 2009 r. do 1,2% w lutym 2012 r.;

F. uwzględniając kluczowe znaczenie jednolitego rynku jako trzonu Unii oraz jego 
prawidłowego funkcjonowania będącego podstawą i ramami gospodarczego 
i społecznego ożywienia w Europie;

G. uwzględniając to, że do potencjalnych korzyści gospodarczych pełnego i właściwego 
wdrożenia dyrektywy usługowej należy potencjał wzrostu gospodarczego na poziomie 
0,8–2,6 % produktu krajowego brutto (PKB), który faktycznie zostałby osiągnięty po 
5-10 latach od wdrożenia wspomnianej dyrektywy;

H. uwzględniając szacunki Komisji, według których w ciągu następnych dziesięciu lat Unia 
może zyskać kolejne 4% PKB dzięki wspieraniu szybkiego rozwoju jednolitego rynku;

I. uwzględniając to, że silne przywództwo wszystkich instytucji europejskich oraz jasno 
określona odpowiedzialność polityczna po stronie państw członkowskich są nadal 
konieczne do wyeliminowania pozostałych ograniczeń swobód jednolitego rynku;

J. uwzględniając to, że we wspomnianym sprawozdaniu z dnia 26 czerwca 2012 r. 
przewodniczący Rady Europejskiej podkreślił znaczenie pełnej zgodności z 
zasadami jednolitego rynku oraz otwartości i przejrzystości procesu rozbudowy unii 
gospodarczej i walutowej;

K. uwzględniając to, że aby wyeliminować ograniczenia dostępu i konkurencji obecnie 
niezbędne są konkretne działania zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i na 
szczeblu unijnym, a także zdecydowane reformy na rzecz rzeczywistej swobody 
przepływu towarów, osób, usług i kapitału w Europie;

Lepsze prawodawstwo

L. uwzględniając to, że Komisja powinna dążyć do bardziej horyzontalnej koordynacji 
i spójności prac nad przygotowaniem wniosków ustawodawczych mających znaczenie 
dla jednolitego rynku; uwzględniając to, że Komisja powinna dokonać szczegółowej 
oceny skutków, przedstawiając przekonujące argumenty za prawodawstwem w zakresie 
jednolitego rynku przed przyjęciem wniosków ustawodawczych;

M. uwzględniając to, że zgodnie z zasadą pomocniczości w stosownych przypadkach, 
a zwłaszcza wtedy, gdy nie ma potrzeby zapewniania dodatkowej swobody przy 
wdrażaniu proponowanych unijnych przepisów, Komisja powinna decydować się raczej 
na rozporządzenia niż dyrektywy, jako preferowany instrument prawny regulujący 
kwestie związane z jednolitym rynkiem;

N. uwzględniając to, że Komisja powinna rozważyć wprowadzenie na szczeblu państw 
członkowskich „testu jednolitego rynku” w celu ustalenia, czy nowe przepisy przyjęte na 
szczeblu krajowym mogą mieć negatywny wpływ na jednolity rynek; uwzględniając 
konieczność ewentualnego przeglądu dyrektywy 98/34/WE w celu poszerzenia jej 
zakresu o usługi i inne sektory;
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O. uwzględniając konieczność, aby współpraca administracyjna między państwami 
członkowskimi przebiegała w sposób wydajny, skuteczny i opłacalny, tak jak ma to 
miejsce w przypadku systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI);

Ulepszenie transpozycji, wdrażania i stosowania przepisów

P. uwzględniając to, że państwa członkowskie powinny dokonywać spójnej transpozycji
dyrektyw, przyjmować wszystkie nowe przepisy dotyczące unijnych aktów 
ustawodawczych wspólnie i jednocześnie, tak aby zapewnić, że transpozycja jest 
odzwierciedleniem kompromisu osiągniętego na szczeblu unijnym;

Q. uwzględniając potrzebę zwiększenia przejrzystości procesu wdrażania i jednolitego 
stosowania prawa unijnego w państwach członkowskich; uwzględniając to, że na 
zintegrowanym jednolitym rynku coraz bardziej pomocnym narzędziem będą tabele 
korelacji odzwierciedlające krajową transpozycję unijnych przepisów oraz że Komisja 
powinna w związku z tym żądać, aby tabele te były częściej sporządzane;

Monitorowanie wdrożenia

R. uwzględniając to, że dla zrozumienia krajowych mechanizmów stosowania prawa 
unijnego oraz utrzymujących się ograniczeń jednolitego rynku kluczowe znaczenie ma 
wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań między państwami członkowskimi; 
uwzględniając to, że Komisja mogłaby zainicjować i koordynować sieć urzędników 
służby cywilnej odpowiedzialnych za wdrażanie wszystkich nowych przepisów unijnych 
(oprócz systemu SOLVIT), stanowiącą tym samym platformę wymiany informacji 
i wzajemnej oceny na rzecz ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, w celu 
poprawy ogólnej jakości procesu wdrażania; uwzględniając to, że należy wspierać 
wymianę krajowych urzędników służby cywilnej odpowiedzialnych za wdrażanie prawa 
Unii między państwami członkowskimi w celu promowania lepszego przepływu 
informacji i sprawdzonych rozwiązań;

S. uwzględniając to, że czysto ilościowe dane statystyczne dotyczące wdrażania 
prawodawstwa w zakresie jednolitego rynku nie pozwalają na ocenę jakości wdrożenia 
i konkretnego wpływu poszczególnych kluczowych instrumentów na jednolity rynek; 
uwzględniając to, że w związku z powyższym konieczna jest polityczna i jakościowa 
ocena wdrożenia i postępów jednolitego rynku, zwłaszcza pod względem gospodarczego 
znaczenia nowego prawodawstwa Unii w zakresie jednolitego rynku;

T. uwzględniając to, że przy tego typu ocenie należy odróżniać brak transpozycji 
(stanowiący łatwe do stwierdzenia uchybienie państwa członkowskiego) od 
ewentualnego braku zgodności (który może wynikać z odmiennej wykładni i rozumienia 
prawa Unii);uwzględniając postanowienia Traktatów, zgodnie z którymi ostateczne, 
publiczne stwierdzenie braku zgodności prawa krajowego z prawem Unii należy 
wyłącznie do kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; uwzględniając 
to, że Parlament Europejski powinien raz w roku otrzymywać wykaz unijnych przepisów, 
które w danym państwie członkowskim nie zostały przetransponowane lub zostały 
przetransponowane w sposób niewłaściwy;

Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów
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U. uwzględniając to, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, określone w art. 258 TFUE i wszczynane przez Komisję, nie pozwala 
na szybkie przeanalizowanie i skorygowanie braków w zakresie wdrożenia i stosowania 
przepisów dotyczących jednolitego rynku w państwach członkowskich;

V. uwzględniając to, że państwa członkowskie i Rada Europejska powinny w związku 
z powyższym kontynuować prace nad dalszym usprawnianiem postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w ramach przyszłych przeglądów 
TFUE; uwzględniając to, że w tym kontekście należy rozważyć wprowadzenie 
przyspieszonych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wynikającym z przepisów dotyczących jednolitego rynku;

W. uwzględniając to, że wykorzystanie projektu „EU Pilot” przynosi pozytywne wyniki 
w zapewnianiu właściwego stosowania prawa Unii i dostarcza szybszych rozwiązań 
problemów, z jakimi borykają się obywatele i przedsiębiorstwa; uwzględniając to, że 
Komisja powinna zatem wspierać wykorzystanie projektu „EU Pilot” i dalej zwiększać 
jego skuteczność;

X. uwzględniając to, że Komisja powinna wzmocnić swoje działania na rzecz zapewnienia 
właściwego wdrożenia i egzekwowania wszystkich przyjętych przepisów w państwach 
członkowskich, szybciej reagować na zgłoszenia i skargi w sprawie niewłaściwego 
wdrożenia prawa UE oraz podjąć w stosownym czasie niezbędne kroki w celu 
wyeliminowania istniejących rozbieżności;

Y. uwzględniając konieczność, aby po dokonaniu politycznej oceny Komisja w sposób 
zdecydowany i w pełnym zakresie wykorzystała wszystkie swoje uprawnienia 
i wszystkie posiadane mechanizmy nakładania sankcji;

Z. uwzględniając to, że ogólnounijne przeglądy (ang. EU-sweeps), czyli działania 
monitorujące koordynowane przez Komisję i w tym samym czasie realizowane 
w państwach członkowskich przez stosowne organy krajowe, okazały się pomocnym 
narzędziem umożliwiającym Komisji i państwom członkowskim wspólne monitorowanie 
stosowania przetransponowanych przepisów dotyczących jednolitego rynku w państwach 
członkowskich; uwzględniając w związku z powyższym, że Komisja powinna 
zaproponować państwom członkowskim szersze wykorzystanie ogólnounijnych 
przeglądów w celu ułatwienia nadzoru, zwłaszcza nadzoru realizowanego przez organy 
krajowe słabiej wyposażone i mniej przygotowane;

Główne obszary

AA.uwzględniając to, że Komisja proponuje skupienie swoich działań na określonych 
głównych obszarach i instrumentach; uwzględniając jednak to, że osiągnięcie 
wymiernych postępów w stosowaniu przepisów dotyczących jednolitego rynku wymaga 
większego skupienia się na ograniczonej liczbie instrumentów i działań; uwzględniając 
to, że do najważniejszych głównych obszarów należy jednolity rynek cyfrowy, 
energetyka i zamówienia publiczne; uwzględniając to, że wspomniane główne obszary 
i instrumenty można poddawać ocenie raz w roku, tak aby odpowiednio odzwierciedlić 
i uwzględnić bieżące zmiany zachodzące w państwach członkowskich oraz procesy 
decyzyjne między instytucjami Unii, w szczególności zaś obszary mające znaczenie 
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gospodarcze  zgodnie z oceną naukową – dla jednolitego rynku; 

Jednolity rynek dla wszystkich uczestników

AB. uwzględniając to, że należy zachęcić europejskich obywateli i przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, we wszystkich państwach członkowskich do 
przedstawienia propozycji w sprawie sposobów pełnej realizacji jednolitego rynku oraz 
że w tym celu należy zachęcić wszystkie instytucje do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych i debat; 

Europejski semestr

AC. uwzględniając to, że europejski semestr zapewnia ramy koordynacji polityki 
gospodarczej i podsumowanie sytuacji budżetowej i gospodarczej panującej w państwach 
członkowskich, lecz nie uwzględnia stanu jednolitego rynku, mimo jego nadrzędnego 
znaczenia dla gospodarek wszystkich państw członkowskich;

AD.uwzględniając to, że właściwe jest rozpatrywanie każdego państwa członkowskiego 
indywidualnie, co pozwala na stwierdzenie braków w zakresie transpozycji, wdrożenia 
i stosowania przepisów oraz przedstawienie sposobu zaradzenia tym brakom 
w zaleceniach dla poszczególnych krajów;

AE. uwzględniając to, że ocena stanu jednolitego rynku powinna stać się integralną częścią 
europejskiego semestru oraz że obok filaru zarządzania gospodarczego należy 
wprowadzić filar zarządzania jednolitym rynkiem; uwzględniając to, że wniosek Komisji 
dotyczący sporządzenia rocznego sprawozdania dotyczącego integracji jednolitego rynku 
jako uzupełnienia zaleceń dla poszczególnych krajów może stworzyć podstawy dla 
przyszłego rocznego cyklu jednolitego rynku w ramach europejskiego semestru;

1. zwraca się do Komisji o możliwie jak najszybsze przedłożenie na podstawie art. 26 ust. 3 
TFUE wniosku dotyczącego aktu mającego na celu wzmocnienie zarządzania jednolitym 
rynkiem, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami przedstawionymi w załączniku;

2. stwierdza, iż zalecenia te są zgodne z prawami podstawowymi i zasadą pomocniczości;

3. jest zdania, iż skutki finansowe przedstawionego wniosku powinny zostać pokryte 
z dostępnych środków budżetowych;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także 
szczegółowych zaleceń przedstawionych w załączniku, Komisji i Radzie, Radzie 
Europejskiej, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI PRZEDSTAWIONEGO 

WNIOSKU

Zalecenie 1: Ustanowienie unijnych wytycznych i spełnienie innych warunków 
niezbędnych do wzmocnienia zarządzania jednolitym rynkiem

Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Wniosek dotyczący aktu należy przedłożyć zgodnie z art. 26 ust. 3 TFUE i w związku 
z innymi stosownymi podstawami prawnymi, przy czym powinien on określać wytyczne 
i warunki niezbędne do wzmocnienia zarządzania jednolitym rynkiem, co przyczyni się 
do sprawnego funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego oraz do wspierania wzrostu 
gospodarczego w Europie.

– Akt nie powinien ograniczać istniejących ram regulacyjnych jednolitego rynku ani też 
przepisów, które mają być wprowadzone w poszczególnych sektorach. Nie powinien on 
też ograniczać prerogatyw instytucjonalnych określonych w Traktatach, zwłaszcza 
prerogatyw Komisji, ani też zobowiązań państw członkowskich wynikających z 
Traktatów lub dorobku prawnego jednolitego rynku.

– Akt powinien uzupełniać ramy regulacyjne jednolitego rynku i ułatwiać transpozycję, 
wdrażanie, stosowanie i egzekwowanie odnoszących się do niego przepisów.

– Należy sformułować unijne wytyczne dotyczące rynku wewnętrznego. Wytyczne te 
powinny obejmować wyznaczone cele, priorytety działania i niezbędne warunki, a także 
metody pracy i procedury ustanowione w celu wzmocnienia zarządzania jednolitym 
rynkiem.

– Należy sformułować procedury przedkładania, oceny i monitorowania krajowych planów 
działania w odpowiedzi na unijne wytyczne oraz procedury określania zaleceń 
dotyczących jednolitego rynku dla poszczególnych krajów.

– Należy określić uzupełniające środki niezbędne do usprawnienia stosowania 
i egzekwowania ram regulacyjnych jednolitego rynku.

– Należy jasno przedstawić związek między cyklem zarządzania jednolitym rynkiem 
i rocznym cyklem politycznym europejskiego semestru.

Zalecenie 2: Określenie unijnych wytycznych w celu usprawnienia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego

Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Aby jednolity rynek skutecznie realizował cele wzrostu gospodarczego i wzmocnił 
zaufanie konsumentów i przedsiębiorców, należy ustanowić unijne wytyczne służące 
usprawnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wytyczne te powinny obejmować: 
a) cele i priorytety działania Unii i państw członkowskich; b)warunki, jakie należy 
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wprowadzić w celu usprawnienia zarządzania jednolitym rynkiem.

– Ograniczony zestaw celów i priorytetów działania w obszarach, w których lepiej 
funkcjonujący jednolity rynek może przynieść najbardziej znaczące korzyści dla wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w całej Unii.

– Wybór celów i priorytetów działania powinien opierać się na następujących kryteriach:

a) analiza porównawcza produkcji z wykorzystaniem szeregu kluczowych wskaźników 
ilościowych obejmujących nakłady w procesie produkcji towarów i usług w celu 
wyłonienia sektorów, które wykazują największy niezagospodarowany potencjał 
w zakresie generowania wzrostu gospodarczego;

b) znaczenie gospodarcze, czyli badanie tego, czy dany sektor ma wystarczające 
znaczenie pod względem skali gospodarczej, aby mógł istotnie przyczynić się do 
pobudzenia wzrostu gospodarczego, w przypadku wyeliminowania powodów, dla 
których jego potencjał nie został dotychczas wykorzystany;

c) czynniki dynamiczne, czyli analiza tego, czy dany sektor zdaje się już 
wykorzystywać swój ukryty potencjał, w oparciu o czynniki takie jak zdolność tego 
sektora do tworzenia nowych miejsc pracy i ewentualna zbieżność jego wyników 
z referencyjnym poziomem wydajności pracy;

d) czynniki dotyczące jednolitego rynku, czyli stwierdzenie, czy istnieją dowody na to, 
że usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku mogłoby pozwolić 
zagospodarować dotychczas niewykorzystany potencjał.

Zalecenie 3: Określenie – w kontekście unijnych wytycznych – warunków, jakie należy 
zapewnić w celu usprawnienia zarządzania jednolitym rynkiem

Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Warunki, jakie należy wprowadzić w celu usprawnienia zarządzania jednolitym rynkiem, 
powinny obejmować:

a) stosowanie zasad inteligentnych regulacji przy stanowieniu i wdrażaniu przepisów 
dotyczących jednolitego rynku, tak aby przepisy te były stanowione, 
transponowane i wdrażane w taki sposób, aby skutecznie funkcjonowały 
w interesie tych, których w zamierzeniu dotyczą;

b) ograniczenie do minimum obciążeń administracyjnych, zwłaszcza dla MŚP;

c) umożliwienie przedsiębiorstwom i obywatelom, którzy mają obowiązek 
dopełnienia określonych procedur, dokonania tego w krótkim czasie i drogą 
elektroniczną;



PR\915991PL.doc 11/18 PE497.937v01-00

PL

d) umożliwienie przedsiębiorstwom i obywatelom uzyskania informacji i pomocy oraz 
zapewnienie im dostępu do szybkich i skutecznych środków dochodzenia roszczeń 
tam, gdzie jest to konieczne;

e) inteligentniejsze wykorzystanie technologii informatycznych w celu informowania 
przedsiębiorstw i obywateli, umożliwienia im korzystania z przysługujących im 
praw i możliwości oraz skuteczniejszego kojarzenia inicjatyw na szczeblu 
krajowym i unijnym;

f) zwiększenie wykorzystania narzędzi internetowych, takich jak system wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI), we współpracy transgranicznej między 
systemami administracji;

g) dalszy rozwój pojedynczych punktów kontaktowych;

h) sprawne wykorzystywanie szybkich i skutecznych mechanizmów rozwiązywania 
problemów i mechanizmów dochodzenia roszczeń, m.in. dzięki stworzeniu jednej, 
łatwo dostępnej służby świadczącej pomoc stanowiącą pierwszą linię wsparcia na 
szczeblu krajowym, do której przedsiębiorstwa i obywatele mogą zwrócić się 
w przypadku problemów w korzystaniu z praw i możliwości, jakie oferuje jednolity 
rynek;

Zalecenie 4: Należy określić uzupełniające środki niezbędne do usprawnienia stosowania 
i egzekwowania ram regulacyjnych jednolitego rynku

Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Aby usprawnić stosowanie i egzekwowanie ram regulacyjnych jednolitego rynku, 
Komisja powinna:

a) zwiększyć zakres swojej pomocy państwom członkowskim w odniesieniu do 
dyrektyw, które mają dopiero być transponowane;

b) przeprowadzać systematyczne kontrole zgodności i podejmować działania 
wspierające, aby zapewnić funkcjonowanie wdrożonych przepisów w praktyce 
w poszczególnych państwach członkowskich;

c) w przypadku przepisów, które zostały transponowane i wdrożone – dokonywać 
szczegółowych przeglądów, aby przekonać się, w jaki sposób zostały wdrożone 
i jak funkcjonują w praktyce, zarówno w ujęciu praktycznym, jak i gospodarczym;

d) zwiększyć zakres sprawozdawczości ex-post w zakresie wdrożenia przepisów, 
skupiając się na przestrzeganiu zasad przez poszczególne państwa członkowskie, 
oraz ocen wyników, skupiając się na skuteczności przyjętych środków 
politycznych;
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e) zorganizować z państwami członkowskimi działania sprawdzające w ramach 
wzajemnej oceny.

– Aby usprawnić stosowanie i egzekwowanie ram regulacyjnych jednolitego rynku, 
państwa członkowskie powinny:

a) w przypadku, gdy państwa członkowskie lub Komisja uznają to za stosowne –
przedłożyć Komisji projekt środków transpozycji w celu zapewnienia zgodności 
z zasadami i szybkiego wdrożenia;

b) przeprowadzać regularne konsultacje z zainteresowanymi stronami 
i społeczeństwem obywatelskim, m.in. z konsumentami i przedsiębiorcami, 
w trakcie procesu transpozycji i w czasie wdrażania;

c) przedstawić drogą elektroniczną wyjaśnienia dotyczące tego, w jaki sposób 
przepisy zostały transponowane, oraz tego, jak funkcjonują one w praktyce;

Zalecenie 5: Określenie zasad przedkładania, oceny i monitorowania krajowych planów 
działania

Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Państwa członkowskie powinny sporządzić i przedstawić Komisji krajowe plany 
działania mające na celu wdrożenie unijnych wytycznych dotyczących usprawnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Plany działania powinny zawierać wykaz 
zaplanowanych szczegółowych środków oraz plan ich realizacji.

– Krajowe plany działania należy sporządzić w porozumieniu z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami reprezentującymi interesy gospodarcze i społeczne, a także 
interesy konsumentów.

– Komisja we współpracy z Komitetem Doradczym ds. Rynku Wewnętrznego powinna 
dokonać oceny krajowych planów działania i przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z tej oceny.

– Ocena krajowych planów działania powinna uwzględniać tabelę wyników rynku 
wewnętrznego oraz sprawozdanie dotyczące zarządzania jednolitym rynkiem.

– Komisja powinna monitorować postępy we wdrażaniu krajowych planów działania. 
W tym celu państwa członkowskie powinny przekazać Komisji wszystkie stosowne 
informacje, które ich zdaniem są niezbędne do przeprowadzenia oceny osiągniętych 
postępów.

Zalecenie 6: Określenie zasad formułowania odrębnych zaleceń dotyczących jednolitego 
rynku dla poszczególnych krajów
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Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Na podstawie oceny krajowych planów działania i wykorzystując inne stosowne 
narzędzia jednolitego rynku, Rada – na wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego – może sformułować zalecenia dotyczące jednolitego rynku 
dla poszczególnych krajów, mające na celu usprawnienie wprowadzania w życie 
i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku oraz poprawę jego 
funkcjonowania.

– Kierując zalecenia do państw członkowskich, Rada powinna w pełni wykorzystać 
instrumenty przewidziane w TFUE.

– W przypadku sporządzania zaleceń dotyczących jednolitego rynku stosowne komisje 
Parlamentu Europejskiego powinny mieć możliwość zapraszania przedstawicieli 
zainteresowanego państwa członkowskiego do udziału w wymianie poglądów, zaś 
przedstawiciele Komisji powinni mieć możliwość uczestniczenia w wymianie poglądów 
z parlamentem tego państwa członkowskiego.

Zalecenie 7: Określenie filaru jednolitego rynku w europejskim semestrze

Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Aby jednolity rynek realizował konkretne zadania na rzecz obywateli, konsumentów 
i przedsiębiorstw, należy wykorzystać roczny cykl europejskiego semestru jako platformę 
wytycznych dotyczących polityki, sprawozdawczości, monitorowania postępów państw 
członkowskich i Unii w realizacji celów jednolitego rynku oraz ustalania działań 
zaradczych.

– Należy określić filar jednolitego rynku w europejskim semestrze.

– Filar jednolitego rynku w europejskim semestrze powinien obejmować:

a) tabelę wyników rynku wewnętrznego, w tym szczegółowe sprawozdania dotyczące 
poszczególnych krajów w zakresie wdrożenia i stosowania przepisów dotyczących 
jednolitego rynku;

b) wnioski Komisji dotyczące przyszłorocznych priorytetów politycznych na szczeblu 
unijnym i krajowym, przedstawiane w ramach rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego oraz rocznego sprawozdania dotyczącego integracji jednolitego 
rynku. Sprawozdanie roczne powinno także zawierać ocenę sposobu 
funkcjonowania jednolitego rynku w praktyce. Wspomniane wnioski dotyczące 
priorytetów politycznych powinny opierać się na ustaleniach zawartych w tabeli 
wyników rynku wewnętrznego;

c) sformułowanie politycznych priorytetów działania i celów do zrealizowania w celu 
pokonania utrzymujących się przeszkód na szczeblu unijnym i krajowym w formie 
wytycznych dotyczących rynku wewnętrznego;
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d) przedłożenie przez państwa członkowskie krajowych planów działania mających na 
celu wdrożenie wytycznych dotyczących rynku wewnętrznego;

e) ocenę krajowych planów działania dokonaną przez Komisję w ścisłej współpracy 
z Komitetem Doradczym ds. Rynku Wewnętrznego i uwzględniającą tabelę 
wyników rynku wewnętrznego oraz sprawozdanie roczne dotyczące zarządzania 
jednolitym rynkiem;

f) sformułowanie przez Radę odrębnych zaleceń dotyczących jednolitego rynku dla 
poszczególnych krajów na podstawie wniosku Komisji.

Zalecenie 8:Zwiększenie zakresu demokratycznej odpowiedzialności i roli Parlamentu 
Europejskiego oraz parlamentów krajowych

Parlament Europejski jest zdania, że złożony wniosek powinien regulować, co następuje:

– Rada powinna zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie proponowanych 
wytycznych unijnych, w tym także w sprawie przesłanek do ustalenia priorytetowych 
celów i planowanych działań.

– Przed wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej Parlament Europejski powinien 
przeprowadzić dyskusję w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego oraz 
głosowanie nad poprawkami związanymi ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym 
integracji jednolitego rynku, które powinny zostać przekazane Radzie Europejskiej.

– Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powinien przedstawić na wiosennym 
posiedzeniu Rady Europejskiej opinię Parlamentu Europejskiego dotyczącą integracji 
jednolitego rynku.

– Rada i Komisja powinny uczestniczyć w międzyparlamentarnych spotkaniach Parlamentu 
Europejskiego oraz parlamentów krajowych w czasie omawiania kwestii integracji 
jednolitego rynku.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Od początku kryzysu finansowego, który nastąpił na przełomie 2007 i 2008 r., trwająca 
obecnie ogólnoświatowa recesja gospodarcza ma bardzo poważne społeczno-gospodarcze 
konsekwencje dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, co prawdopodobnie i na szczęście nie 
jest faktem znanym dla wielu, jeśli nie dla większości z nas. Ów kryzys dodatkowo 
uwidocznił znaczną nieudolność systemu zarządzania długiem państwowym w Unii, 
zwłaszcza w strefie euro, czego koszty muszą teraz ponosić obywatele i przedsiębiorstwa. 
Choć cały czas stałą częścią codziennej debaty są wzajemne oskarżenia gałęzi przemysłu, 
państw członkowskich i poszczególnych uczestników rynku, w 2011 r. wskazano na potrzebę 
wzmocnienia gospodarczej koordynacji i zarządzania na szczeblu UE, co następnie zaczęto 
realizować za pomocą tzw. europejskiego semestru.

Jako część tych działań naprawczych jednolity rynek ma kluczowe znaczenie dla obywateli 
i przedsiębiorstw: jako uznana kluczowa siła napędowa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
stanowi on podstawę przywracania konkurencyjności i pobudzania trwałego wzrostu 
gospodarczego zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

W obliczu sporego już dorobku prawnego w postaci przepisów dotyczących jednolitego rynku 
na znaczeniu zyskuje właściwe wdrożenie i egzekwowanie tych przepisów, co skutecznie 
przyczyni się do ożywienia gospodarczego. Mimo to dane statystyczne ukazujące zaległości 
państw członkowskich w zakresie transpozycji przepisów dotyczących jednolitego rynku oraz 
rosnąca liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
budzą poważne wątpliwości i jasno dowodzą, że nadal nie wykorzystujemy wszystkich 
potencjalnych korzyści płynących z w pełni ukształtowanego jednolitego rynku.

Komunikat Komisji zatytułowany „Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem”

W tym kontekście Komisja przedstawiła komunikat w sprawie zarządzania jednolitym
rynkiem (COM(2012)259 wersja ostateczna), w którym proponuje dwojakie podejście do 
kwestii usprawniania wdrożenia i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. 
Z jednej strony przewiduje się szybki postęp w głównych obszarach. Z drugiej – Komisja 
proponuje ulepszenie „cyklu zarządzania” poprzez uwzględnienie projektu, wdrożenia, 
stosowania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji, jej wnioski i przeprowadzone 
przez nią analizy. Niezależnie od tego sprawozdawca jest zdania, że środki te nie są ani 
wystarczające, ani na tyle daleko idące, aby skutecznie przyczynić się do pełnego 
ukształtowania jednolitego rynku. W związku z tym stwierdza, iż na podstawie wskazanych 
uwag i zaleceń niezbędne jest, aby Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktu, który 
pozwoliłby na wyeliminowanie obecnych braków w zarządzaniu jednolitym rynkiem.
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1. Prawodawstwo: Udoskonalenie oceny skutków

Biorąc pod uwagę stosowane w przeszłości rozproszone podejście zarówno na etapie 
przygotowania ewentualnych nowych aktów ustawodawczych, jak i późniejszego wdrożenia, 
niezbędna jest koordynacja i ocena wpływu i zapotrzebowania na nowe instrumenty 
jednolitego rynku.

Na tej podstawie proponuje się:
 wzmocnienie koordynacji wewnątrz Komisji, ulepszenie oceny zapotrzebowania na 

nowe instrumenty i w ten sposób zwiększenie spójności przed złożeniem wniosku 
dotyczącego danego aktu ustawodawczego;

 o ile to możliwe – wybór raczej rozporządzeń niż dyrektyw;
 wprowadzenie „testu jednolitego rynku” w celu ustalenia wpływu nowych przepisów 

na szczeblu krajowym na jednolity rynek;
 rozważenie rozszerzenia zakresu dyrektywy 98/34/WE (dyrektywy w sprawie 

udzielania informacji) na inne sektory.

2. Transpozycja i wdrożenie – w kierunku przejrzystości i spójności

Choć transpozycję prawa Unii do ustawodawstwa krajowego można postrzegać jako zwykłą 
technikę prawną państw członkowskich, zarządzanie jednolitym rynkiem można w znacznym 
zakresie usprawnić również na tym etapie.

Jednoczesne i wspólne transponowanie wszystkich środków związanych z danym unijnym 
aktem ustawodawczym sprawia, że transpozycja jest bardziej przejrzysta i spójna, gdyż 
odzwierciedla porozumienie osiągnięte na szczeblu unijnym. Ponadto, choć istnieje już 
instrument umożliwiający porównywanie przepisów dyrektyw przyjętych na szczeblu 
unijnym z opowiadającymi im przepisami na szczeblu krajowym, tzw. tabele korelacji, jego 
wartość dodana pod względem przejrzystości właściwie nie jest wykorzystywana. Mając na 
uwadze usprawnienie mechanizmu tworzenia prawa, jak określono w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją (2003/C 321/01), celowe 
jest zatem częstsze sporządzanie wspomnianych tabel korelacji i szybsze zgłaszanie 
rozbieżności między prawem Unii a przepisami krajowymi.

3. Monitorowanie i egzekwowanie – umożliwienie kluczowym uczestnikom korzystania 
z istniejących instrumentów

Monitorowanie wdrożenia prawa Unii, a więc także przepisów dotyczących jednolitego 
rynku, zostało określone w Traktatach i włączone do zadań Komisji. Powszechnie 
odzwierciedla to postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. Mimo to monitorowanie należy rozumieć jako o wiele bardziej złożony 
i wielowarstwowy łańcuch działań, w którym postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego stanowi jedynie ostatni etap. Ze względu na 
charakter czasochłonnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego oraz wrażliwość spraw sądowych należy zapewnić dodatkowe ułatwienia 
stosowania, a w efekcie – egzekwowania przepisów.
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Prowadzi to do następujących uwag:
 Podobnie jak w przypadku innych obszarów dla zarządzania jednolitym rynkiem 

korzystna byłaby bardziej dynamiczna i sprawniejsza wymiana doświadczeń 
i sprawdzonych rozwiązań pomiędzy urzędnikami służby cywilnej na szczeblu 
unijnym i na szczeblu państw członkowskich.

 Oprócz czysto statystycznych analiz potrzebna jest jakościowa ocena wdrożenia, 
umożliwiająca ustalenie, które środki mają szczególne skutki i znaczenie gospodarcze 
dla jednolitego rynku.

 Istotne jest odróżnienie braku transpozycji prawa Unii od braku zgodności z tym 
prawem – brak zgodności z prawem Unii w przypadku różnic w rozumieniu aktu 
ustawodawczego będącego podstawą tego prawa może ostatecznie wyjaśnić wyłącznie 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 Choć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
jest czasochłonne i wymaga dalszego usprawnienia, to jednak instrumenty takie jak 
ogólnounijne przeglądy1 i projekt „EU Pilot”2 umożliwiają szybsze stwierdzenie 
niskiego poziomu zgodności i znalezienie rozwiązania w przypadkach braku 
transpozycji lub braku zgodności.

4. Główne obszary – ustalenie priorytetów

Ze względu na wielość przepisów dotyczących jednolitego rynku oczywiste jest, że nie 
wszystkie mają identyczne znaczenie i ten sam wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa. Choć 
idealnym rozwiązaniem byłoby wdrożenie i monitorowanie tych wszystkich przepisów 
w równym stopniu, uzyskanie konkretnych ulepszeń jednolitego rynku wymaga określenia 
głównych obszarów działania. W tym celu proponuje się zwrócenie uwagi przede wszystkim 
na znaczenie gospodarcze i potencjał wzrostu gospodarczego poszczególnych obszarów 
i instrumentów. Mimo że liczbę głównych obszarów i instrumentów zaproponowanych przez 
Komisję należy jeszcze bardziej ograniczyć, roczny przegląd tych priorytetów pozwoliłby na 
odzwierciedlenie obecnego znaczenia tych obszarów oraz na zareagowanie na najnowsze 
zmiany i ich wpływ na jednolity rynek.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, sprawozdawca jest zdania, że do osiągnięcia konkretnych 
postępów konieczne jest uproszczenie i zaostrzenie zarządzania jednolitym rynkiem. 
W związku z tym stosowne jest stworzenie przejrzystych i przewidywalnych ram 
odzwierciedlających ewentualne negatywne i pozytywne wyniki państw członkowskich we 
wdrażaniu i stosowaniu przepisów. Cykl zarządzania jednolitym rynkiem należy rozpatrywać 
w kontekście europejskiego semestru, uwzględniającego już nie tylko aspekty gospodarcze 
i budżetowe, ale również aspekty związane z zatrudnieniem. Z uwagi na gospodarcze 
                                               
.
2 Projekt „EU Pilot” przedstawiono w komunikacie Komisji zatytułowanym „Skuteczna Europa – stosowanie 
prawa wspólnotowego” (COM(2007) 502 wersja ostateczna) i jest on realizowany od 2008 r. Dzięki niemu 
obywatele i przedsiębiorstwa mogą zgłaszać skargi dotyczące właściwego stosowania prawa Unii, które są 
następnie rozpatrywane przez Komisję i przekazywane do państwa członkowskiego. W ramach procedury 
poprzedzającej wszczęcie postępowania projekt „EU Pilot” umożliwia rozwiązywanie – na zasadzie współpracy 
– problemów lub nieporozumień w zakresie wdrażania i stosowania prawa.
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znaczenie jednolitego rynku regularna ocena jego stanu stanowiłaby wartość dodaną 
uzupełniającą ocenę wspomnianych aspektów, jak również całego obrazu rynku.

Ponadto w opinii sprawozdawcy wspomniany cykl zarządzania jednolitym rynkiem należy 
upodobnić do cyklu europejskiego semestru lub włączyć do samego semestru. Pozwoliłoby to 
na stworzenie regularnej oceny statusu tworzenia jednolitego rynku i eliminowania 
poszczególnych braków w zainteresowanych państwach członkowskich, w razie potrzeby za 
pomocą zaleceń dla poszczególnych krajów.

W tym celu sprawozdawca zwraca się z prośbą o przedstawienie wniosku dotyczącego aktu 
na podstawie art. 26 ust. 3 TFUE. Ów przepis Traktatu przewiduje ustalenie wytycznych 
i warunków niezbędnych do zapewnienia zrównoważonego postępu we wszystkich 
odpowiednich sektorach, których dotyczą przepisy jednolitego rynku. Wniosek powinien 
mieć na celu ustanowienie niezbędnych ram umożliwiających wyznaczenie obszarów 
priorytetowych, zasad lepszego tworzenia prawa w państwach członkowskich, określać środki 
uzupełniające w państwach członkowskich i zawierać wymóg dotyczący krajowych planów 
działania. To z kolei powinno prowadzić do sporządzenia zaleceń dla poszczególnych krajów.

W tym kontekście europejski semestr powinien posłużyć za platformę i cykl przekazywania 
wspomnianych wyżej wytycznych politycznych. W tym celu proponuje się stworzenie filaru 
jednolitego rynku obok aspektów gospodarczych i budżetowych.

Dodatkowo sprawozdawca proponuje zwiększenie zakresu demokratycznej 
odpowiedzialności i roli Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajowych.

W połączeniu z proponowanymi wyżej środkami, silnym przywództwem wszystkich 
instytucji europejskich i jasno sprecyzowanym zakresem politycznej odpowiedzialności 
państw członkowskich, wzmocnione zarządzanie jednolitym rynkiem przyczyni się zdaniem 
sprawozdawcy do wyeliminowania obecnych ograniczeń i pozwoli wszystkim uczestnikom 
rynku na pełne korzystanie z czterech swobód.


