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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego poziom inwestycji 
w UE spadł o ok. 15 % w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 r.;

B. mając na uwadze, że ta luka inwestycyjna stanowi przeszkodę dla ożywienia 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, długoterminowego wzrostu oraz 
konkurencyjności naszego sektora przemysłowego i jednolitego rynku ogółem, a także 
zagraża osiągnięciu celów określonych w strategii „Europa 2020”;

C. mając na uwadze, że przegląd i poprawa ram zarządzania gospodarczego powinny opierać 
się na całościowym podejściu dzięki szeregowi wzajemnie powiązanych i spójnych 
strategii politycznych wspierających inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, a także konkurencyjność, oraz sprzyjać tworzeniu lepszej jakości 
i trwałych miejsc pracy zamiast skupiania się jedynie na ograniczaniu deficytu, oraz mając 
na uwadze, że odblokowanie korzyści płynących z dobrze funkcjonującego, skutecznego 
i zrównoważonego jednolitego rynku ze wzmocnioną bazą przemysłową jest również 
kluczem do osiągnięcia tych celów;

D. mając na uwadze, że Komisja powinna monitorować jednolity rynek z uwzględnieniem 
jakości wdrażania środków istotnych z punktu widzenia ram zarządzania gospodarczego; 
mając na uwadze, że w corocznej kontroli zarządzania oraz w tabeli wyników Komisja 
powinna uwzględnić przeszkody utrudniające wdrażanie przepisów dotyczących 
jednolitego rynku; mając na uwadze, że w ramach monitorowania należałoby oceniać, w 
jakim stopniu konsumenci, obywatele i przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z 
funkcjonowania jednolitego rynku, a także uwzględniać wyzwania stojące przed 
konsumentami i przedsiębiorstwami działającymi na całym jednolitym rynku, 
a szczególnie w obszarach, gdzie państwa członkowskie nie wdrożyły lub nie egzekwują 
przepisów dotyczących jednolitego rynku;

E. mając na uwadze, że urzeczywistnienie jednolitego rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych i ochrony konsumentów przyczyniłoby się do zwiększenia PKB o 300 mld 
EUR rocznie;

F. mając na uwadze wprowadzany obecnie plan inwestycyjny dla Europy, którego celem jest 
pozyskanie przez najbliższe trzy lata 315 mld EUR w postaci nowych inwestycji;

G. mając na uwadze, że Unia Europejska stoi w obliczu głębokiego kryzysu 
konkurencyjności w coraz bardziej wymagającej gospodarce światowej oraz na 
jednolitym rynku, gdzie jedynie konkurencyjne gospodarki będą w stanie tworzyć miejsca 
pracy i podnosić poziom życia swoich obywateli;

1. przyjmuje z zadowoleniem fakt że w komunikacie Komisji zatytułowanym „Plan 
inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903), w komunikacie Komisji zatytułowanym 
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„Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących 
postanowieniach paktu stabilności i wzrostu” (COM(2015)0012) oraz we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (COM(2015)0010) podkreślono jako 
kwestię priorytetową potrzebę bezpośredniego powiązania przeglądu ram zarządzania 
gospodarczego z potrzebami gospodarki realnej, jak również potrzebę urzeczywistnienia 
jednolitego rynku i utworzenia jednolitego rynku cyfrowego;

2. uznaje, że ramy zarządzania gospodarczego są kluczową inicjatywą polityczną, na której 
opierają się cele strategii „Europa 2020” i inicjatywy przewodnie zmierzające do pełnej 
eksploatacji niewykorzystanych możliwości wzrostu, jakie stwarza jednolity rynek; 
uważa, że dzięki odblokowaniu potencjału wzrostu, jaki stwarza jednolity rynek, 
państwom członkowskim łatwiej będzie osiągnąć cele zawarte w ramach zarządzania 
gospodarczego; uznaje ponadto, że głównymi uczestnikami jednolitego rynku są 
konsumenci i przedsiębiorstwa;

3. podkreśla, że jednolity rynek stanowi główną siłę napędową wzrostu i zatrudnienia oraz 
że kluczowy obszar wzrostu obejmuje jednolity rynek cyfrowy, prawdziwy rynek 
transgranicznego internetowego obrotu towarami, a także usługi i zamówienia publiczne;

4. podkreśla, że kryzys gospodarczy wyraźnie uwidocznił znaczenie wzmocnienia 
gospodarki Unii Europejskiej i państw członkowskich i ukierunkowania jej na badania 
naukowe i innowacyjność oraz na technologię i wiedzę, co można osiągnąć dzięki 
ułatwieniu dostępu do rynku i zwiększeniu mobilności zarówno konsumentów, jak i 
przedsiębiorstw, umacnianiu jednolitego rynku cyfrowego, zwalczaniu fragmentacji 
jednolitego rynku w obrębie Unii poprzez właściwe wdrażanie i egzekwowanie przez 
państwa członkowskie prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku, oraz zwiększeniu 
inwestycji w gospodarkę realną, szczególnie w sektorach, które przyczyniają się do 
trwałego rozwoju, efektywnego gospodarowania zasobami i transformacji sektora 
energetycznego, przy jednoczesnym wspieraniu wśród państw członkowskich wysokiego 
wzrostu zatrudnienia i konwergencji gospodarczej oraz zmniejszaniu różnic między 
państwami członkowskimi, które należą do strefy euro, a tymi spoza tej strefy;

5. jest zdania, że przeglądowi europejskiego zarządzania gospodarczego powinien 
towarzyszyć przegląd nadrzędnej strategii „Europa 2020” oraz cyklu europejskiego 
semestru w celu wsparcia trwałego i konkurencyjnego wzrostu; wzywa zatem, aby w 
ramach przeglądu strategii „Europa 2020” przyjąć nowe podejście do jednolitego rynku 
i jednolitego rynku cyfrowego poprzez należyte włączenie sektorów/celów 
priorytetowych jednolitego rynku do nowego, uproszczonego zestawu wytycznych, celów 
podstawowych lub inicjatyw przewodnich;

6. z zadowoleniem przyjmuje przegląd skuteczności tych ram mający na celu ocenę 
skutecznego i jednolitego stosowania zasad zarządzania przez Komisję, Radę i państwa 
członkowskie; jest przekonany, że jedynie w stosownych przypadkach przegląd ten 
powinien być inspiracją do ponownej oceny ram zarządzania jednolitym rynkiem i 
identyfikować ewentualne efekty synergii między tymi dwoma procesami;

7. podkreśla swoje wezwanie do wprowadzenia procedur zapewniających właściwe 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w cykl zarządzania gospodarczego torujące 
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drogę przyjęciu przez Parlament i Radę środków koniecznych do wzmocnienia 
zarządzania jednolitym rynkiem, w szczególności tych dotyczących obszarów, w których 
ustanowiono unijne ramy regulacyjne zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą na 
mocy art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

8. ponownie wzywa Komisję i Radę do przystąpienia do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Parlamentem dla pełnego zagwarantowania roli Parlamentu w 
całym procesie europejskiego semestru;

9. jest przekonany, że ramy zarządzania gospodarczego muszą być otwarte, bardziej 
przejrzyste i mniej złożone, a jednocześnie uwzględniać charakterystykę poszczególnych 
krajów, oraz że priorytety polityczne powinny także podlegać dyskusji w sposób bardziej 
kompleksowy, z udziałem właściwych zainteresowanych stron i przy zapewnieniu 
niezależności od partykularnych interesów; 

10. uważa, że parlamenty państw członkowskich powinny w większym stopniu być 
zaangażowane w proces skutecznego wdrażania środków określonych zarówno w ramach 
zarządzania gospodarczego, jak i w kontekście zarządzania jednolitym rynkiem;

11. podkreśla, że ponowny wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy są istotne, jeśli chodzi 
o akceptację ram zarządzania gospodarczego przez społeczeństwo, wzywa zatem Komisję 
do poprawy otoczenia biznesu w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, dostępu 
do finansowania i likwidacji obciążeń biurokratycznych; przypomina w związku z tym o 
konieczności zapewnienia wsparcia dla MŚP, tak aby uzyskały dostęp również do rynków 
państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny i Indie;

12. podkreśla, że ocena stanu jednolitego rynku powinna stać się częścią ram zarządzania 
gospodarczego stwarzającą podstawy do wprowadzenia rocznego cyklu jednolitego rynku 
przez wzmocnienie filaru europejskiego semestru poświęconego jednolitemu rynkowi; 
zauważa, że takie zintegrowane ramy polityki mogłyby być użyteczne w określaniu 
przeszkód w funkcjonowaniu jednolitego rynku przy jednoczesnym usprawnianiu 
wdrażania unijnych zasad zarządzania gospodarczego; podkreśla, że pełne wdrożenie 
zmienionych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w szczególności zasad 
dotyczących kryteriów udzielenia zamówienia, może pomóc organom publicznym w 
lepszym wydatkowaniu zasobów publicznych i unikaniu zbędnych kosztów 
środowiskowych i społecznych w dłuższej perspektywie, a tym samym może mieć 
pozytywny wpływ na stabilność finansów publicznych;

13. wyraża zdecydowane przekonanie, że wysiłki należy skoncentrować na kluczowych 
priorytetach filarów europejskiego semestru; podkreśla znaczenie skupienia uwagi na 
obszarach, które zapewniają istotną europejską wartość dodaną zgodnie z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności; wzywa Komisję do współpracy z państwami 
członkowskimi w celu określenia sposobów zapewnienia skuteczniejszego wdrażania tych 
zasad;

14. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu corocznego 
sprawozdania dotyczącego integracji jednolitego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem 
kluczowych obszarów o największym potencjale wzrostu oraz procesu tworzenia lepszej 
jakości i trwałych miejsc pracy, oceniającego skuteczność wdrażania zaleceń dla 
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poszczególnych krajów, a także wdrażanie i egzekwowanie przez państwa członkowskie 
prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku, oraz zauważa, że ocenę tę można 
przedstawić w ramach wkładu do rocznej analizy wzrostu gospodarczego;

15. przypomina, że dobre zarządzanie gospodarcze i jego oddziaływanie mogą być skuteczne 
tylko przy zaangażowaniu właściwych zainteresowanych stron; podkreśla potrzebę 
przyjęcia przez UE, państwa członkowskie, regiony, gminy i zainteresowane strony 
całościowego podejścia w procesie realizacji i rozwoju polityki; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do przestrzegania demokratycznej zasady dialogu społecznego 
poprzez zapewnienie zorganizowanego zaangażowania odnośnych zainteresowanych 
stron w zarządzanie gospodarką, a zwłaszcza w proces semestru europejskiego;

16. podkreśla możliwość skierowania dodatkowych środków publicznych i prywatnych na 
rentowne projekty mające rzeczywistą wartość dodaną dla europejskiej społecznej 
gospodarki rynkowej oraz zwraca uwagę, że zarówno kluczowe sektory jednolitego 
rynku, tj. transport, energetyka, usługi i produkty oraz badania naukowe i innowacyjność, 
jak i jednolity rynek cyfrowy stanowią odpowiedni (najwłaściwszy) zakres dla inwestycji, 
które mają się kwalifikować do bazy projektów inwestycyjnych;

17. z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe możliwości działania, jakie zapewnia klauzula 
inwestycyjna zdefiniowana przez Komisję w komunikacie w sprawie elastyczności 
w postanowieniach paktu stabilności i wzrostu; jest przekonany, że należy w jak 
największym stopniu wykorzystać te nowe możliwości, aby zachęcić państwa 
członkowskie do zwiększenia inwestycji w projekty mające wyraźną europejską wartość 
dodaną, m.in. takie, które są ściślej związane z dalszym rozwojem jednolitego rynku 
i jednolitego rynku cyfrowego; jest zdania, że ukierunkowane inwestycje i reformy 
zarówno w kluczowych sektorach wzrostu w ramach jednolitego rynku, jak i w dziedzinie 
modernizacji administracji publicznych – szczególnie w odniesieniu do administracji 
elektronicznej i elektronicznych zamówień publicznych – należy kwalifikować jako 
reformy strukturalne;

18. wyraża zaniepokojenie brakiem wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów przez 
niektóre państwa członkowskie, w których w 2013 r. uwzględniono w pełni jedynie 12% 
tych zaleceń; podkreśla, że w celu wsparcia wzrostu i zatrudnienia należy usprawnić 
proces wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów; wzywa Komisję do zwiększenia w 
państwach członkowskich odpowiedzialności za zalecenia dla poszczególnych krajów 
poprzez zapewnienie większego zaangażowania parlamentów państw członkowskich. 
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