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Parlament Europejski, 

— uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, włączoną do Traktatów na mocy art. 6 
Traktatu UE, 

— uwzględniając art. 26 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że „rynek wewnętrzny 
obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, 
osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów”, 

— uwzględniając art. 3 ust. 3 Traktatu UE, który zobowiązuje Unię do dążenia do wysoce konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej, zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz do 
wysokiego poziomu ochrony i do poprawy jakości środowiska naturalnego, 

— uwzględniając art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że „przy określaniu 
i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego”, 

— uwzględniając art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że „przy ustalaniu 
i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być 
brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego”, 

— uwzględniając art. 12 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiący, że „wymogi ochrony 
konsumentów są uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”, 

— uwzględniając art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz protokół nr 26 do niego 
w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym (gospodarczym), 

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady Europejskiej pt. „Europa 2020, strategia na rzecz inteligen
tnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020), 

— uwzględniając komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku – w stronę społecznej 
gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności” (COM(2010)0608), 

— uwzględniając komunikat Komisji pt. „Plan osiągnięcia wyników dla Europy – z myślą o obywatelach” 
(COM(2006)0211), 

— uwzględniając komunikat Komisji pt. „Jednolity rynek Europy XXI wieku” (COM(2007)0724) oraz 
towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji pt. „The single market: review of achievements” 
(„Jednolity rynek – przegląd osiągnięć”) (SEC(2007)1521), rezolucję Parlamentu z dnia 4 września 
2007 r. w sprawie przeglądu jednolitego rynku ( 1 ) oraz dokument roboczy służb Komisji pt. „The Single 
Market Review: one year on” („Przegląd jednolitego rynku – rok później”) (SEC(2008)3064),
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— uwzględniając komunikat Komisji pt. „Możliwości, dostęp i solidarność: ku nowej wizji społecznej 
Europy XXI wieku” (COM(2007)0726), komunikat Komisji pt. „Usługi świadczone w interesie ogólnym, 
w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie” 
(COM(2007)0725) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie białej księgi Komisji 
na temat usług użyteczności publicznej ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku ( 2 ) oraz zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie trans
pozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego ( 3 ), 

— uwzględniając tabelę wyników rynku wewnętrznego z lipca 2009 r. (SEC(2009)1007) oraz rezolucje 
Parlamentu Europejskiego w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego z dnia 9 marca 2010 r. ( 4 ) 
oraz 23 września 2008 r. ( 5 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekono
miczno-Społecznego pt. „Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 – wzmocnienie 
pozycji konsumentów, polepszenie ich dobrobytu oraz zapewnienie ich skutecznej ochrony” oraz rezo
lucję Parlamentu z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007- 
2013 ( 6 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. pt. „Monitorowanie wyników dotyczących 
konsumentów na jednolitym rynku: drugie wydanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich” 
(COM(2009)0025) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji pt. „Druga tablica wyników 
dla rynków konsumenckich” (SEC(2009)0076), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania dorobku wspól
notowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330) oraz sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 
2009 r. dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 
prawa w zakresie ochrony konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 
konsumentów”) (COM(2009)0336), 

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego 
w UE (COM(2009)0557), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta ( 7 ), 

— uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego dla Komisji dotyczące ożywienia jednolitego rynku, 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom ( 8 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu finansowego, gospo
darczego i społecznego ( 9 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji pt. „Mobilna młodzież” (COM(2010)0477), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie pełnego ukształtowania rynku 
wewnętrznego w handlu elektronicznym ( 10 ),
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— uwzględniając komunikat Komisji pt. „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. – usuwanie 
przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE (COM(2010)0603), 

— uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcji ds. jednolitego 
rynku, produkcji i konsumpcji, pt. „Obstacles to the European single market 2008” („Przeszkody dla 
jednolitego rynku europejskiego w 2008 r.”) ( 1 ), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne SOLVIT za rok 2008 dotyczące rozwoju i skuteczności sieci 
SOLVIT (SEC(2009)0142), dokument roboczy służb Komisji z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie planu 
działania SMAS dotyczącego zintegrowanego podejścia do oferowania obywatelom i przedsiębiorstwom 
usług wsparcia w dziedzinie wspólnego rynku (SEC(2008)1882) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 
9 marca 2010 r. w sprawie SOLVIT ( 2 ), 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu, mające na celu stworzenie ogólnych ramowych przepisów i zasad 
dotyczących akredytacji i nadzoru rynkowego ( 3 ), 

— uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Prawnej i Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0072/2011), 

A. mając na uwadze, że funkcjonowanie jednolitego rynku jest główną siłą napędzającą, która umożliwi 
Unii Europejskiej osiągnięcie pełnego potencjału w dziedzinach takich jak konkurencyjność, inteli
gentny, sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój, tworzenie lepszych i liczniejszych 
miejsc pracy, dążenie do stworzenia równych szans dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, ustano
wienie równych praw dla wszystkich obywateli europejskich oraz wzmocnienie społecznej gospodarki 
rynkowej o wysokiej konkurencyjności, 

B. mając na uwadze, że Akt o jednolitym rynku odnosi się do Europejczyków, będących aktywnymi 
uczestnikami europejskiej gospodarki, 

C. mając na uwadze, że jednolity rynek nie może być rozpatrywany jedynie pod względem gospodarczym, 
ale musi być postrzegany jako część szerszych ram prawnych, zapewniających konkretne, podstawowe 
prawa obywatelom, konsumentom, pracownikom, przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, a w szcze
gólności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) wszelkiego rodzaju, 

D. mając na uwadze, że obywatele, którzy zamierzają studiować bądź pracować w innym państwie 
członkowskim lub przenieść się do innego państwa członkowskiego lub dokonywać transgranicznych 
zakupów, oraz przedsiębiorstwa, które zamierzają podjąć działalność w innym państwie członkowskim 
lub prowadzić handel transgraniczny, napotykają zbyt wiele przeszkód; mając na uwadze, że prze
szkody te wynikają m.in. z niewystarczająco zharmonizowanych przepisów krajowych, z niewielkich 
możliwości przenoszenia praw do zabezpieczenia społecznego oraz z nadmiernej biurokracji, co 
utrudnia swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w Unii, 

E. mając na uwadze, że – jak podkreślono w sprawozdaniu M. Montiego i w rezolucji w sprawie 
przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom – urzeczywistnienie jednolitego rynku 
wymaga całościowej wizji zmierzającej do dalszego wzmocnienia jego rozwoju, zakładającej włączenie 
wszystkich odpowiednich strategii politycznych w jeden strategiczny cel rynkowy obejmujący nie tylko 
politykę konkurencji, lecz również m.in. strategie polityczne dotyczące dziedzin takich jak przemysł, 
konsumenci, energia, transport, technologie cyfrowe, środowisko, zmiana klimatu, handel, sprawy 
regionalne, sprawiedliwość i obywatelstwo, aby osiągnąć wysoki poziom integracji,
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F. mając na uwadze, że jednolity rynek powinien oferować europejskim konsumentom większy wybór 
przy niższych cenach, przy czym szczególnie dotyczy to osób mieszkających na trudniej dostępnych 
obszarach, takich jak wyspy, tereny górskie i regiony słabo zaludnione, oraz osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, 

G. mając na uwadze, że drukowane i dostępne w Internecie materiały publikowane przez Komisję często 
są zbyt abstrakcyjne lub zbyt skomplikowane, aby rzeczywiście zaangażować obywateli i dotrzeć do 
szerokiego kręgu odbiorców, 

H. mając na uwadze, że ważne jest, aby Akt o jednolitym rynku nie składał się z szeregu wzajemnie 
niepowiązanych środków oraz aby wszystkie wnioski przyczyniały się do osiągnięcia spójnego celu, 

Wprowadzenie 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”, a szcze
gólnie jego rozdział II „Odzyskanie zaufania dzięki umieszczeniu Europejczyków w centrum jednolitego 
rynku”, w którym przedstawiono 19 inicjatyw ukierunkowanych na potrzeby obywateli europejskich; 

2. uważa, że propozycje zawarte w komunikacie są ogólnie zgodne z oczekiwaniami Parlamentu, ale 
muszą być nadal wzmacniane, aby obywatele stali się centralnym punktem jednolitego rynku; 

3. z żalem zauważa, że komunikat został podzielony na trzy rozdziały, skoncentrowane na zagadnie
niach dotyczących Europejczyków, przedsiębiorstw i zarządzania, a nie podzielono go na podstawie linii 
tematycznych; podkreśla, że konkurencyjność jednolitego rynku i jego akceptacja wśród obywateli nie 
powinny być uważane za sprzeczne, a za wzajemnie wzmacniające się cele; uważa jednak, że trzy rozdziały 
tego komunikatu są tak samo ważne i wzajemnie powiązane oraz że należy zastosować do nich spójne 
podejście, uwzględniając propozycje i zastrzeżenia przedstawione przez zainteresowane podmioty na 
szczeblu UE i w państwach członkowskich; 

4. zdecydowanie uważa, że Akt o jednolitym rynku musi stanowić spójny i zrównoważony pakiet 
środków, zgodny z duchem sprawozdania L. Grecha (A7-0132/2010) oraz sprawozdania M. Montiego, 
co kładzie fundament pod Europę wartości dodanej dla obywateli i przedsiębiorstw; 

5. twierdzi, że ponowne zwrócenie się ku idei rynku wewnętrznego i jej pogłębienie ma ogromne 
znaczenie w kontekście strategii politycznych UE na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu finansowego 
i gospodarczego, a także w ramach strategii UE 2020; 

6. uważa, że w wielu dziedzinach, np. swobodnego przepływu osób, towarów i usług, Europejczycy nie 
wykorzystali jeszcze w pełni potencjału jednolitego rynku oraz że potrzebne są nowe inicjatywy, w szcze
gólności w celu zagwarantowania skutecznej geograficznej mobilności siły roboczej w Europie; 

7. jest zdania, że w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku powinno się polepszyć opiekę społeczną, 
prawa pracowników oraz zagwarantować wszystkim Europejczykom sprawiedliwe warunki pracy; 

8. popiera koncepcję Komisji zakładającą podjęcie w całej Europie – przez przyjęcie Aktu o jednolitym 
rynku – kompleksowej i pragmatycznej debaty na temat korzyści i kosztów rynku wewnętrznego oraz 
zwraca się do Komisji o zapewnienie skutecznego stosowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, 
które zmniejszają obciążenie administracyjne dla obywateli; 

9. podziela przekonanie, że pełne urzeczywistnienie jednolitego rynku europejskiego powinno stanowić 
podstawę ukończenia procesu integracji politycznej i gospodarczej; 

10. podkreśla w szczególności, że we wspomnianym komunikacie Komisja zobowiązała się do promo
wania nowych podejść do zrównoważonego rozwoju;
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11. podkreśla, że źle wdrażane i stosowane przez państwa członkowskie są nie tylko przepisy dotyczące 
jednolitego rynku, lecz również inne przepisy dotyczące praw obywateli europejskich i innych osób posia
dających prawo pobytu; wzywa państwa członkowskie do zadbania o sprawniejsze wdrożenie w szczegól
ności dyrektywy o swobodnym przepływie (2004/38/WE); 

12. uważa, że wysiłki na rzecz urzeczywistnienia jednolitego rynku muszą koncentrować się na proble
mach i prawach obywateli, konsumentów, użytkowników usług publicznych oraz przedsiębiorstw i przy
nosić im wymierne korzyści, w celu przywrócenia ich pełnego zaufania do jednolitego rynku oraz w celu 
lepszego uświadomienia im oferowanych przez ten rynek korzyści; 

13. apeluje do państw członkowskich i Komisji o połączenie sił, aby przedstawić jednolity rynek obywa
telom, a także zapewnić świadomość wynikających z niego korzyści oraz powszechne rozumienie i egzek
wowanie praw obywateli jako konsumentów; w związku z tym uznaje potrzebę istnienia lepszych strategii 
komunikacyjnych, które naprawdę wzbudzą zainteresowanie większości obywateli, oraz potrzebę szerokiego 
i kreatywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii; 

14. podkreśla, że w jednolitym rynku dla Europejczyków chodzi przede wszystkim o zatrudnienie 
i tworzenie nowych miejsc pracy oraz że zasadnicze znaczenie ma utworzenie środowiska, w którym 
przedsiębiorstwa i obywatele mogą w pełni wykonywać swoje prawa; 

15. podkreśla, że jednolity rynek ma ogromny potencjał pod względem zatrudnienia, wzrostu i konku
rencyjności oraz że należy przyjąć zdecydowaną politykę strukturalną, aby w pełni ten potencjał wyko
rzystać; 

16. podkreśla, że wyzwania demograficzne wymagają strategii, która pomogłaby tworzyć miejsca pracy 
wypełniające luki na rynku pracy UE; 

17. przypomina pogląd – wyrażony w rezolucji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jedno
litego rynku konsumentom i obywatelom – zgodnie z którym Komisja powinna wspierać tworzenie 
„przyjaznych dla konsumenta” przepisów odnoszących się do jednolitego rynku w celu zadbania, aby 
funkcjonowanie jednolitego rynku w pełni uwzględniało interes konsumentów; 

18. wskazuje, że zaufanie obywateli i konsumentów ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania 
jednolitego rynku i nie można przyjmować go za oczywistość, lecz należy je pielęgnować; uważa w szcze
gólności, że w celu spełnienia obietnic państwa członkowskie i instytucje UE muszą dopilnować, aby 
istniejące ramy jednolitego rynku funkcjonowały z pełną wydajnością; zaznacza, że dla pomyślnego urze
czywistnienia jednolitego rynku tak samo jak zaufanie obywateli niezbędne są sprzyjające warunki dla 
przedsiębiorstw; jest przekonany, że aby można osiągnąć obydwa te cele, integracji gospodarczej towarzy
szyć powinny odpowiednie środki społeczne, środowiskowe i dotyczące ochrony konsumentów; 

19. uważa ponadto, że w odniesieniu do zapewniania wartości dodanej obywatelom europejskim propo
zycje dotyczące jednolitego rynku muszą być zgodne z zasadami pomocniczości i niezależności państw 
członkowskich oraz wspierać wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi; 

20. podkreśla brak bezpośredniej komunikacji z obywatelami i uważa, że przedstawicielstwa UE 
w państwach członkowskich muszą być upoważnione do natychmiastowego reagowania na negatywne 
i wprowadzające w błąd doniesienia w mediach przez prezentowanie faktów i powinny podejmować dalsze 
wysiłki w celu zapewniania informacji na temat prawodawstwa europejskiego oraz projektów i programów 
europejskich, tym samym wspierając także prowadzenie opartej na wiedzy debaty na tematy europejskie; 
opowiada się ponadto za szerokim i kreatywnym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, w tym 
w formie fabularnych gier wideo, w które młodzi ludzie mogą grać i w ramach których mogą współ
zawodniczyć na szczeblu europejskim (np. w ramach unijnych zawodów dla szkół), a jednocześnie uczyć się 
o sposobie funkcjonowania gospodarki i UE;
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21. podkreśla, że można i należy zwiększyć skuteczność i legitymację demokratyczną poszerzonej UE, 
ponieważ poparcie obywateli europejskich dla UE wyraźnie się zmniejsza; jest zdania, że na zjednoczenie 
narodów Europy – co powinno być priorytetem UE – poświęca się zbyt mało czasu i wysiłków lub stosuje 
się niewłaściwe metody; apeluje w związku z tym o to, aby państwa członkowskie i instytucje UE podej
mowały większe wysiłki w celu osiągnięcia poparcia dla UE oraz w celu przekonania Europejczyków 
o znaczeniu wartości UE oraz o jej przydatności i przynoszonych przez nią korzyściach; 

22. uważa, że walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną ma decydujące znaczenie dla spraw
nego funkcjonowania rynku wewnętrznego, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do kontynuo
wania działań w tej dziedzinie przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych instrumentów, w tym również 
mechanizmu weryfikacji i współpracy; 

23. podkreśla potrzebę uwzględnienia przy opracowywaniu Aktu o jednolitym rynku celów programu 
sztokholmskiego, w szczególności w odniesieniu do kwestii otwartych granic i swobodnego przepływu 
towarów, kapitału, usług i osób; 

24. stwierdza, że państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia i wdrożenia prawodawstwa europej
skiego dotyczącego rynku wewnętrznego i związanych z nim praw obywateli europejskich; 

25. podkreśla, że realizacja jednolitego rynku musi odbywać się przy pełnym poszanowaniu praw 
obywateli i mieszkańców Unii, zgodnie z postanowieniami Karty praw podstawowych; 

26. uważa, że proces składania i rozpatrywania petycji może pozytywnie przyczynić się do przyjęcia 
przez obywateli lepszego podejścia do rynku wewnętrznego; 

27. zachęca Komisję, aby przyjęła jasną, dostępną i zrozumiałą „kartę obywatela” dotyczącą prawa do 
zamieszkania i pracy w dowolnym miejscu w UE oraz rozwijała odpowiednio ukierunkowane, wieloję
zyczne informacje na temat codziennych problemów, z jakimi spotykają się obywatele podczas przemiesz
czania się, zakupów lub sprzedaży w Europie, oraz na temat standardów społecznych, zdrowotnych oraz 
związanych z ochroną konsumentów i ochroną środowiska, których mają oni prawo oczekiwać; 

28. uważa, że 19 działaniom zaproponowanym przez Komisję powinno się nadać priorytety zgodnie 
z ich wpływem na tworzenie miejsc pracy i zdolnością przynoszenia wymiernych korzyści, a także ich 
wykonalnością dla obywateli europejskich w realistycznym terminie; 

29. przypomina, że w swojej rezolucji w sprawie gospodarki społecznej Parlament Europejski wezwał do 
większego uznawania przedsiębiorstw gospodarki społecznej, w tym do ogólnego uwzględnienia tej 
koncepcji w strategiach politycznych UE, do bardziej ożywionego dialogu z przedstawicielami gospodarki 
społecznej, do poprawy środków służących wpieraniu przedsiębiorstw i do ich uznawania w kontekście 
dialogu społecznego; przypomina, że w tej samej rezolucji Parlament Europejski wezwał do uwzględnienia 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej w rejestrach krajowych oraz do sporządzenia szczegółowych staty
styk dotyczących działalności przedsiębiorstw gospodarki społecznej; 

30. wzywa do rozpoczęcia emitowania w telewizji europejskiego konkursu na europejskie przedsiębior
stwo transgraniczne roku w celu uświadomienia obywatelom możliwości i korzyści oferowanych przez 
jednolity rynek oraz potencjału młodych pomysłowych ludzi; uważa, że atrakcyjność oglądania osób 
z różnych części Europy, które zbierają się, aby stworzyć plan biznesowy, zgromadzić fundusze i rozpocząć 
wspólne prowadzenie pozytywnej działalności, pomogłaby propagować zarówno ideę Europy i jednolitego 
rynku, jak i ideę przedsiębiorczości; ponadto jest przekonany, że monitorowanie zwycięskiego przedsiębior
stwa przez rok – przy skupieniu się również na jego pracownikach oraz przyjaciołach i rodzinach – 
mogłoby uwydatnić zalety i wady jednolitego rynku oraz sposoby eliminowania tych wad w celu uświa
domienia obywatelom tego, czym Europa jest w rzeczywistości, również pod względem czynnika ludzkiego;

PL C 296 E/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.10.2012 

Środa, 6 kwietnia 2011 r.



31. przypomina o potrzebie uwzględnienia w ramach zintegrowanej polityki UE sytuacji regionów, 
w których panują specyficzne warunki terytorialne, w szczególności regionów najbardziej oddalonych 
określonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak aby zapewnić tym regionom 
i działającym na ich terenie przedsiębiorstwom, pracownikom i obywatelom możliwość pełnej integracji na 
jednolitym rynku UE, a tym samym możliwość pełnego czerpania z niego korzyści; zachęca Komisję do 
tego, by utrzymała i nadal rozwijała specjalne przepisy dla tych regionów; przypomina o potrzebie rozsze
rzenia zakresu europejskiego planu działania na rzecz sąsiedztwa, o którym mowa w komunikacie Komisji 
COM(2004)0343 i który mógłby być wsparciem dla integracji na jednolitym rynku; wzywa także do 
rozszerzenia i wzmocnienia propozycji zawartych w rozdziale zatytułowanym „Wzmocnienie solidarności 
w obrębie jednolitego rynku”, a w szczególności do należytego uwzględnienia wpływu jednolitego rynku na 
regiony znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, aby zaplanować i wesprzeć podejmowane przez nie wysiłki 
dostosowawcze; 

Ocena ogólna 

32. wzywa Komisję do podjęcia pilnych działań w celu wsparcia mobilności obywateli z myślą o promo
waniu zrównoważonego wzrostu, zatrudnienia i integracji społecznej, wzywa też do stworzenia „tablicy 
wyników mobilności” umożliwiającej mierzenie mobilności w UE; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy Komisji dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, inicjatywę „mobilna młodzież”, 
europejski paszport umiejętności, wniosek w sprawie praw pasażerów linii lotniczych, inicjatywę na rzecz 
dostępu do określonych podstawowych usług bankowych oraz proponowaną inicjatywę na rzecz zwięk
szenia przejrzystości i porównywalności opłat bankowych; sugeruje, aby Komisja w ramach swojej oceny 
skutków przeprowadziła analizę kosztów i korzyści oraz dążyła do osiągnięcia synergii między wyżej 
wymienionymi inicjatywami; wzywa Komisję do zwiększenia i rozszerzenia udziału w programach na 
rzecz mobilności, szczególnie wśród młodzieży oraz do podniesienia statusu tych programów; 

33. zauważa, że kwestie związane z bezpieczeństwem produktów i nadzorem rynkowym mają 
największe znaczenie dla obywateli europejskich; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wieloletni 
plan działania Komisji na rzecz rozwoju europejskiego nadzoru rynkowego oparty na wytycznych doty
czących kontroli celnych i bezpieczeństwa produktów oraz apeluje do Komisji o stworzenie systemu 
nadzoru nad jednolitym rynkiem dla wszystkich produktów na podstawie jednego aktu prawnego, obej
mującego zarówno dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, jak i rozporządzenie 
w sprawie nadzoru rynkowego; wzywa Komisję, aby odgrywała bardziej aktywną rolę w koordynowaniu 
i wymianie najlepszych praktyk między krajowymi służbami celnymi a organami do spraw nadzoru rynko
wego w celu zwiększenia skuteczności kontroli granicznych towarów przywożonych z państw trzecich; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję do przeznaczania zasobów potrzebnych do zapewnienia skutecz
ności działań z zakresu nadzoru rynkowego; 

34. apeluje do Komisji, aby zwróciła się do państw członkowskich, które nadal nakładają ograniczenia na 
swoich rynkach pracy, o dokonanie przeglądu przepisów przejściowych z myślą o otwarciu rynków pracy 
dla wszystkich pracowników europejskich; 

35. uważa, że napływ wysoko wykwalifikowanych imigrantów i pracowników sezonowych byłby 
korzystny dla gospodarki europejskiej; wobec tego wzywa państwa członkowskie do usuwania w trybie 
przyspieszonym ograniczeń obowiązujących na ich rynkach pracy w stosunku do wszystkich obywateli UE; 
ponadto wzywa Komisję, aby nadal rozwijała politykę imigracyjną w stosunku do tych grup, zwracając 
uwagę, aby krajów pochodzenia imigrantów nie pozbawiać niezbędnych im zasobów ludzkich, a jedno
cześnie doskonaląc środki dotyczące zarządzania granicami zewnętrznymi i zapobiegania nielegalnej imigra
cji; 

36. przypomina, że zasada niedyskryminacji na rynku wewnętrznym likwiduje nakładany na obywateli 
innego państwa członkowskiego obowiązek dostarczenia oryginalnych dokumentów, poświadczonych kopii, 
zaświadczenia o obywatelstwie lub urzędowego tłumaczenia dokumentów w celu skorzystania z usługi bądź 
z korzystniejszych warunków lub cen; 

37. jest zdania, że dyrektywa usługowa tworzy podstawowe ramy dla podniesienia poziomu swobodnego 
przepływu usługodawców, a także ma na celu wzmocnienie praw konsumentów jako odbiorców usług 
i zwiększenie dostępności informacji, pomocy i przejrzystości w odniesieniu do usługodawców i świadczo
nych przez nich usług;
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38. wzywa Komisję do przedstawienia praktycznych propozycji dotyczących rozszerzenia ochrony 
konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, tak aby objęła ona małe przedsiębiorstwa; 

39. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, aby zaproponować inicjatywę ustawodawczą mającą na 
celu zreformowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych; wzywa Komisję do dokonania oceny 
acquis i do opublikowania zielonej księgi w terminie do września 2011 r.; zwraca uwagę na potrzebę 
zagwarantowania możliwości przenoszenia uprawnień emerytalnych; wzywa państwa członkowskie do 
większego skoordynowania ich strategii politycznych dotyczących systemów emerytalnych oraz do 
wymiany najlepszych praktyk na szczeblu europejskim; 

40. postuluje wyraźniejsze powiązanie programów szkół średnich i wyższych z potrzebami rynku pracy 
oraz zwraca uwagę na istotną rolę praktyk zawodowych; wzywa Komisję do wspierania edukacji formalnej 
i nieformalnej; jest przekonany, że stosowanie legitymacji zawodowych mogłoby stanowić konkretny 
sposób ułatwienia mobilności specjalistów na jednolitym rynku, przynajmniej w określonych sektorach; 
apeluje do Komisji, aby przed dokonaniem tego przeglądu przeprowadziła ocenę wpływu wprowadzenia 
europejskich legitymacji zawodowych, uwzględniając wynikające z nich korzyści, ich wartość dodaną, 
wymogi dotyczące ochrony danych i koszty; 

41. uważa, że Komisja powinna finansować europejską wymianę umiejętności, dzięki której małe i średnie 
przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z umiejętności dostępnych w większych przedsiębiorstwach, tym 
samym promując synergię i doradztwo; 

42. z zadowoleniem przyjmuje zamiar przyjęcia przez Komisję komunikatu w sprawie priorytetów 
energetycznych na lata 2020-2030; wzywa Komisję do rozwiązania problemu brakujących połączeń infras
trukturalnych i do ułatwienia zintegrowania odnawialnych źródeł energii, aby stworzyć w pełni funkcjo
nujący wewnętrzny rynek energii; 

43. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wdrożenia dyrektywy 
w sprawie delegowania pracowników (96/71/WE) z myślą o zagwarantowaniu przestrzegania praw pracow
ników delegowanych oraz doprecyzowaniu obowiązków organów krajowych i przedsiębiorstw; wzywa 
państwa członkowskie do usunięcia niedociągnięć związanych z wdrożeniem i egzekwowaniem tej dyrek
tywy; 

44. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez Komisję środek mający na celu zapewnienie 
dostępu do określonych podstawowych usług bankowych; zauważa, że środki kontrolne stosowane w odnie
sieniu do klientów, którzy są uznawani za stwarzających dla banku wyższe ryzyko, powinny być obiek
tywnie uzasadnione i proporcjonalne; z zadowoleniem przyjmuje proponowaną inicjatywę na rzecz zwięk
szenia przejrzystości i porównywalności opłat bankowych; 

45. wzywa Komisję, by w swoim programie uwzględniła kluczowe inicjatywy w zakresie usług finan
sowych (jak np. jednolity obszar płatności w euro (SEPA) i zwiększona pewność prawna w zakresie 
holdingów papierów wartościowych), które są dla jednolitego rynku bardzo ważne; podkreśla, że system 
płatności dzielonych stanowi przeszkodę dla transgranicznej wymiany handlowej; wzywa Komisję do 
dalszego usprawniania systemu SEPA, tak aby zdefiniować podstawowe usługi płatnicze dostępne w przy
padku wszystkich kart kredytowych, zwiększając przejrzystość kosztów transakcyjnych i obniżając opłaty za 
wymianę w UE; 

46. wzywa do wprowadzenia odpowiednich ram prawnych dotyczących fundacji, towarzystw ubezpie
czeń wzajemnych i stowarzyszeń, aby nadać im europejski status, zapobiec niepewności prawnej oraz 
wspierać inne przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i inne projekty społeczne; z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony przez Komisję zamiar przeprowadzenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1435/2003 w sprawie 
statutu spółdzielni europejskiej, postuluje, aby w ramach tego przeglądu opracowano rzeczywiście autono
miczny statut; podkreśla, że potrzebna jest poprawa transgranicznego zasięgu przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej oraz maksymalizacja ich potencjału biznesowego, społecznego, kulturalnego i innowacyjnego na 
jednolitym rynku;
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47. z zadowoleniem przyjmuje zamiar uwzględnienia przez Komisję społecznego wpływu proponowa
nego prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku zawsze, gdy jest to konieczne, aby podejmować bardziej 
świadome i większym stopniu oparte na dowodach decyzje polityczne; zachęca Komisję do przedstawienia 
zbioru wskaźników, które mogłyby być wykorzystywane przy ocenie społecznego wpływu prawodawstwa; 
uważa, że taka ocena wpływu powinna zostać przeprowadzona w ramach zintegrowanej oceny odnoszącej 
się do wszystkich istotnych skutków danej propozycji (np. skutków finansowych, środowiskowych i oraz 
związanych z konkurencyjnością, tworzeniem miejsc pracy i wzrostem); 

48. w ramach ponownego ożywienia bardziej konkurencyjnego jednolitego rynku, które zapewni trwały 
wzrost i stworzy lepsze i liczniejsze miejsca pracy, wzywa Komisję do zadbania o to, aby przestrzegane były 
wszystkie prawa socjalne; uważa, że w związku z tym Komisja powinna wprowadzić do prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku odniesienie do polityki społecznej i praw socjalnych we wszystkich przy
padkach, gdzie jest to uzasadnione w świetle wniosków wypływających z oceny społecznego wpływu 
proponowanego prawodawstwa; podkreśla ponadto, że w stosownych przypadkach należy odpowiednio 
uwzględnić nowe artykuły w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 8 i 9 – oraz wejście 
w życie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, która gwarantuje Europejczykom szereg praw obywa
telskich, politycznych, gospodarczych i socjalnych oraz prawo do negocjowania, zawierania i wdrażania 
umów zbiorowych, zgodnie z prawem i praktykami krajowymi oraz przy należytym poszanowaniu prawa 
UE; 

49. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar przedstawienia wniosku ustawodaw
czego dotyczącego kredytów hipotecznych w reakcji na obecny brak ochrony konsumentów, niepewność 
prawną w dziedzinie kredytów hipotecznych oraz niedostateczną porównywalność warunków i opcji ofero
wanych przez pomioty udzielające kredytów hipotecznych, z myślą o zagwarantowaniu stabilności systemu 
gospodarczego i finansowego oraz o zmniejszeniu barier, tak aby podmioty udzielające kredytów hipotecz
nych mogły prowadzić działalność, a obywatele mogli otrzymywać kredyty hipoteczne w innym państwie 
członkowskim; 

50. z żalem zauważa, że w komunikacie Komisji dotyczącym Aktu o jednolitym rynku nie przewidziano 
podjęcia żadnych działań dotyczących opłat roamingowych, pomimo wymiernego charakteru takich działań 
i pomimo wysokich oczekiwań obywateli w tym obszarze; apeluje do Komisji o zaproponowanie rozsze
rzenia obowiązującego rozporządzenia w sprawie roamingu zarówno pod względem okresu obowiązywania 
– do czerwca 2015 r. – jak i pod względu zakresu, z wprowadzeniem pułapów cen detalicznych za roaming 
danych; uważa, że aby osiągnąć cele dotyczące agendy cyfrowej, należy objąć tę inicjatywę Aktem o jedno
litym rynku; apeluje do sektora telekomunikacyjnego o wspieranie modelu biznesowego opartego na 
opłatach ryczałtowych za transmisję danych, pocztę głosową i wiadomości tekstowe w roamingu w całej 
UE; 

51. wzywa Komisję do pilnego przyjęcia środków na rzecz stabilizacji rynków finansowych, do zapew
nienia działania tych rynków z korzyścią dla gospodarki realnej oraz do utworzenia odpowiednio regulo
wanego i nadzorowanego jednolitego rynku detalicznego z myślą o realizacji dwóch celów: wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów oraz zapewnienia stabilności finansowej poprzez unikanie gwałtownego 
wzrostu cen, w szczególności na rynku nieruchomości; 

52. wzywa Komisję do zidentyfikowania i usunięcia przeszkód podatkowych, które wciąż napotykają 
Europejczycy; wzywa do bardziej zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania podwójnemu opodatko
waniu Europejczyków; 

53. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, aby rozpocząć konsultacje społeczne dotyczące ładu 
korporacyjnego i zwiększenia przejrzystości przekazywanych przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących 
kwestii środowiskowych i poszanowania praw człowieka, lecz podkreśla znaczenie podejmowania dalszych 
konkretnych działań mających promować rozsądną i uzasadnioną politykę wynagrodzeń, odpowiedni udział 
kobiet w organach zarządzających i decyzyjnych, docenienie długoterminowego zaangażowania akcjona
riuszy oraz wzmocnienie programów konsultacji z pracownikami, partycypacji pracowniczej i akcjonariatu 
pracowniczego; domaga się w szczególności wspierania akcjonariatu pracowniczego, wzmocnienia długo
terminowego zaangażowania akcjonariuszy i promowania praw pracowników i ich przedstawicieli 
w zakresie dostępu do informacji i konsultacji, wraz z prawem do udziału w procesie decyzyjnym; zazna
cza, że większa przejrzystość, dobre stosunki z personelem oraz procesy produkcyjne spójne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju również leżą w interesie przedsiębiorstw, ich właścicieli oraz inwestorów;
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54. odnotowuje wniosek Komisji dotyczący inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej i zaleca 
przeprowadzenie procesu konsultacyjnego dotyczącego tego projektu, aby dokonać oceny potencjału tej 
inicjatywy pod względem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

55. uważa, że w Akcie o jednolitym rynku powinno się zaproponować sposoby, jakimi sektor publiczny 
może w większym stopniu angażować przedsiębiorstwa w propagowanie innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie świadczenia usług publicznych; wzywa i państwa członkowskie do zadbania w ramach swoich 
kompetencji o to, aby usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, w tym usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym, były chronione przepisami dotyczącymi powszechnego dostępu, wysokiej 
jakości, dostępności i jasnego finansowania przez udostępnienie organom publicznym zestawu instru
mentów pozwalających ocenić jakość takich usług; uważa, że Komisja powinna podejmować inicjatywy 
sektorowe, wykorzystując wszelkie dostępne opcje w oparciu o art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i protokół nr 26 do tego traktatu, a także w zgodzie z tym artykułem i protokołem, aby usługi 
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym oraz usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym 
można było oferować na odpowiednim poziomie, przestrzegając zasady pomocniczości; 

56. wzywa Komisję do ułatwienia stosowania zasad UE przez doprecyzowanie kryteriów zgodności 
pomocy państwa i zamówień publicznych związanych z usługami socjalnymi świadczonymi w interesie 
ogólnym z jednolitym rynkiem; 

57. wzywa do strategicznego i odpowiedniego wykorzystywania środków funduszy strukturalnych 
i funduszu spójności oraz do ekspansji sieci transeuropejskich z myślą o rozwoju jednolitego rynku; 

58. zwraca się szczególną uwagę na wartość dodaną sieci TEN-T, zwłaszcza projektów posiadających 
charakter transgraniczny i rozładowujących zatory; wskazuje, że sieć TEN-T zapewnia wydajne ramy prze
pływu osób i towarów w UE, oraz zauważa, że w strategii Europa 2020 uznano wartość dodaną przyspie
szenia projektów strategicznych, które przekraczają granice, usuwają zatory i wspierają węzły intermodalne 
(miasta, porty, lotniska, platformy logistyczne); 

59. popiera koncepcję sieci podstawowej składającej się ze zgodnych z tymi zasadami projektów prio
rytetowych, które powinny być zatem głównymi beneficjentami finansowania UE, oraz apeluje, aby inwe
stycje transportowe wspierane przez UE współgrały z innymi powiązanymi projektami dotyczącymi infra
struktury transportowej, otrzymującymi unijne środki finansowe z innych źródeł; 

60. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie rzeczywistych praw dla pasażerów podróżujących po 
terytorium UE w sektorze przewozów lotniczych, kolejowych, morskich, autokarowych i autobusowych 
i uznaje te prawa za niezbędny element ułatwiania swobodnego przepływu osób w ramach jednolitego 
rynku; 

61. wzywa do przeglądu stosowania tych praw w sektorze transportu lotniczego, po którym to przeglą
dzie w razie potrzeby przedstawione zostaną wnioski ustawodawcze mające na celu doprecyzowanie 
i konsolidację tych praw z myślą o zapewnieniu ich jednolitego stosowania w całej Unii Europejskiej 
oraz o eliminacji ryzyka zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku zarówno w ramach poszczególnych 
środków transportu, jak i między różnymi środkami transportu; postuluje, aby wnioski te obejmowały 
odpowiednią ochronę konsumentów w dziedzinach takich jak zorganizowane imprezy turystyczne, upad 
łość i nadmierne opłaty za usługi; 

62. podkreśla, że obowiązujące ramy prawne regulujące prawa pasażerów linii lotniczych wymagają 
lepszych środków egzekwowania, aby obywatele, w szczególności osoby o ograniczonej sprawności rucho
wej, mogli w pełni korzystać ze swoich praw; wzywa Komisję, aby przyjęła wniosek dotyczący zmiany 
rozporządzenia w sprawie praw pasażerów w transporcie lotniczym, w celu wzmocnienia ochrony konsu
mentów, oraz komunikat dotyczący praw pasażerów wszystkich środków transportu, a w jego następstwie 
wnioski ustawodawcze;
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63. wzywa Komisję, aby korzystała z doświadczeń zdobytych dotąd w dziedzinie praw pasażerów, 
określiła wspólne wzorce między środkami transportu oraz przedstawiła ogólne wytyczne dotyczące poli
tyki na najbliższe lata, skoncentrowane w szczególności na tym, w jaki sposób można zwiększyć wiedzę 
pasażerów o ich prawach i sposobach korzystania z nich; 

64. wzywa Komisję, aby zachęcała do wykorzystywania nowych technologii w ramach skutecznego 
i zrównoważonego systemu transportowego pomocnego dla pasażerów, wspierając korzystanie ze zinte
growanej sprzedaży biletów; 

65. zwraca uwagę na potrzebę urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego oraz zauważa, że płynące 
z niego korzyści będą miały bezpośredni wpływ na życie codzienne Europejczyków; apeluje o przyjęcie 
środków mających na celu propagowanie e-zdrowia i powszechnego dostępu do usług łączności szeroko
pasmowej po przystępnych cenach; z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej 
europejski program działania w zakresie widma radiowego, w szczególności uwolnienie pasma 800 MHz 
dywidendy cyfrowej do 2013 r., tak aby rynku bezprzewodowej łączności szerokopasmowej mógł szybko 
się rozwijać i aby zapewnić dostęp do szybkiego Internetu wszystkim obywatelom, szczególnie mieszka
jącym w mniej dostępnych częściach Europy, takich jak wyspy, tereny górskie i regiony słabo zaludnione; 

66. wzywa państwa członkowskie, aby nie postrzegały wniosku Komisji w sprawie horyzontalnej dyrek
tywy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji (COM(2008)0426) jedynie w kategoriach kosztów, lecz 
również spojrzały nań z perspektywy potencjalnych korzyści w przypadku, gdy obywatele, którzy wcześniej 
nie czuli się bezpiecznie w pewnych dziedzinach, zaczną w nich korzystać z usług; 

67. zdecydowanie popiera „25 działań na rzecz poprawy jakości życia obywateli UE” wymienionych 
w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2010 (COM(2010)0603), szczególnie działania doty
czące poprawy ochrony ofiar, podejrzanych i oskarżonych; 

68. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę w sprawie praw pacjentów w ramach transgranicznej opieki 
zdrowotnej oraz wzywa państwa członkowskie do jej pełnego wdrożenia; 

Priorytety 

69. wzywa Komisję do zatwierdzenia poniższej listy propozycji jako priorytetów Parlamentu: 

— wzywa Komisję, aby przyjęła środki mające na celu zwiększenie mobilności obywateli europejskich, 
w szczególności przez opublikowanie do września 2011 r. zielonej księgi w sprawie uznawania kwali
fikacji zawodowych, w tym ocenę istniejących ram, oraz – w razie potrzeby – przedstawienie inicjatywy 
ustawodawczej zmierzającej do reformy tych ram w 2012 r., jednocześnie oceniając wykonalność 
i wartość dodaną ogólnounijnych legitymacji zawodowych oraz „europejskiego paszportu umiejętności” 
w 2011 r. oraz wprowadzając „tablicę wyników mobilności” umożliwiającą mierzenie mobilności w UE; 

— wzywa Komisję, aby odgrywała bardziej aktywną rolę w koordynowaniu działań organów do spraw 
nadzoru rynkowego i organów celnych, w celu zwiększenia skuteczności kontroli granicznych towarów 
przywożonych z państw trzecich, oraz aby do 2011 r. opracowała wieloletni plan działania na rzecz 
rozwoju skutecznego europejskiego nadzoru rynkowego dla wszystkich produktów, jednocześnie 
pozwalając państwom członkowskim na elastyczność w wypełnianiu ich zobowiązań prawnych; 

— apeluje do Komisji o zaproponowanie rozszerzenia obowiązującego rozporządzenia w sprawie 
roamingu zarówno pod względem okresu obowiązywania – do czerwca 2015 r. – jak i pod względu 
zakresu, z wprowadzeniem pułapów cen detalicznych za roaming danych, w celu ograniczenia kosztów 
roamingu dla obywateli i przedsiębiorstw; 

— wzywa Komisję, aby do czerwca 2011 r. przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczące zagwaranto
wania dostępu do określonych podstawowych usług bankowych, a do końca 2011 r. poprawiła prze
jrzystość i porównywalność opłat bankowych;
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— wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego mającego na celu likwidację przeszkód 
napotykanych przez mobilnych pracowników, aby zapewnić pełną możliwość przenoszenia praw 
emerytalnych; 

* 

* * 

70. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Jednolity rynek przyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu 

P7_TA(2011)0146 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku 
sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277(INI)) 

(2012/C 296 E/10) 

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 swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom ( 1 ), 

— uwzględniając sprawozdanie prof. Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa strategia dla 
jednolitego rynku”, 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrów
noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020), 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia inno
wacji” (COM(2010)0546), 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej” 
(COM(2010)0543), 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” (COM(2010)0245), 

— uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Ocena dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych 
w UE” ( 2 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego 
w UE (COM(2009)0557), 

— uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku ( 3 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środo
wiska” (COM(2008)0400),
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