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na	jej	wahania,	co	przekłada	się	na	decyzję	o	zwolnie-
niach	 pracowników,	 którzy	 nie	 posiadają	 unikalnych	
umiejętności	 i	 których	 będzie	 można	 łatwo	 zastąpić	
w	okresie	wzrostu	gospodarczego.

Podsumowanie

Reasumując,	należy	 stwierdzić,	 że	nie	umniejszając	
roli	 teorii	z	grupy	NELM	w	wyjaśnianiu	współczesnych	
trendów	migracyjnych,	warto	zwrócić	uwagę	na	przydat-
ność	i	aktualność	teorii	neoklasycznych	do	analizy	pier-
wotnych	 przyczyn	 migracji,	 w	 szczególności	 migracji	
wewnątrzunijnych.	Wydaje	się,	że	wciąż	podstawowym	
bodźcem	 skłaniającym	 do	 migracji	 jest	 różny	 poziom	
rozwoju	gospodarczego	krajów,	który	znajduje	odzwier-
ciedlenie	 w	 obowiązujących	 stawkach	 płac,	 natomiast	
główną	przeszkodą	w	podjęciu	decyzji	o	migracji	mię-
dzynarodowej	są	bariery	natury	formalnej	i	prawnej.

Jeśli	zaś	chodzi	o	badanie	wpływu	wahań	koniunktu-
ry	 na	 wielkość	 strumieni	 migracyjnych,	 to	 można	 go	
uzasadnić	 przy	 zastosowaniu	 koncepcji	 czynników	
wypychających	i	przyciągających.

Jeśli	jako	zmienną	potraktujemy	wyłącznie	dynamikę	
wzrostu	 PKB	 w	 dwóch	 krajach,	 między	 którymi	 siła	
robocza	może	migrować	względnie	swobodnie,	w	okre-
ślonym	horyzoncie	czasowym,	to	z	dużym	prawdopodo-
bieństwem	będziemy	mogli	zaobserwować	uzależnienie	
wielkości	 i	kierunków	strumieni	migracyjnych	od	cyklu	
koniunkturalnego.	

Obie	opisywane	wyżej	prawidłowości	znalazły	swoje	
odzwierciedlenie	 w	 wynikach	 analizy	 migracji	 pomię-
dzy	Polską	a	Wielką	Brytanią	po	2004	roku.	Zniesienie	
barier	prawnych	umożliwiające	Polakom	podjęcie	legal-
nego	zatrudnienia	na	terenie	Wielkiej	Brytanii	spowodo-
wało	napływ	migrantów	z	Polski	do	Wielkiej	Brytanii	na	
niespotykaną	 wcześniej	 skalę.	 Trend	 ten	 odwrócił	 się	
w	momencie,	gdy	Wielka	Brytania	została	dotknięta	kry-
zysem	gospodarczym,	mimo	iż	płace	w	tym	kraju	wciąż	
były	na	poziomie	wyższym	niż	w	Polsce,	 co	 świadczy	
o	 wrażliwości	 strumieni	 migracyjnych	 na	 wahania	
koniunktury,	a	nie	tylko	na	nominalne	wartości	wskaźni-
ków	makroekonomicznych.	
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RYNEK WEWNĘTRZNY USŁUG UE. 
STRATEGIA ROZWOJU DO 2020 ROKU (II)

Alina Szypulewska-Porczyńska*

W	opublikowanym	w	2010	r.	sprawozdaniu	przygo-
towanym	 na	 zamówienie	 Jose	Manuela	 Barosso,	 prze-
wodniczącego	 Komisji	 Europejskiej	 (KE),	 Mario	 Monti,	
były	unijny	komisarz	do	spraw	jednolitego	rynku1,	wska-
zał	na	konflikt,	który	hamuje	rozwój	rynku	wewnętrzne-
go	Unii	Europejskiej2.	Jego	zdaniem	konflikt	ten	wynika	
z	różnic	w	podejściu	państw	członkowskich	do	polityki	
gospodarczej.	Zaproponowany	konsensus	–	jak	czytamy	
w	 tym	 sprawozdaniu,	 zwanym	 powszechnie	 raportem	
Montiego	–	miałby	polegać	między	innymi	na	„akcepto-
waniu”	przez	państwa	o	tradycji	społecznej	gospodarki	
rynkowej	zwiększonej	konkurencji	na	jednolitym	rynku	
oraz	 na	 zaakceptowaniu	 przez	 państwa	 typu	 „anglosa-
skiego”	 ograniczonych	 form	 integracji	 w	 dziedzinie	
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podatków3.	 W	 takich	 właśnie	 ramach	 zaplanowane	
zostały	działania	na	rzecz	rozwoju	rynku	wewnętrznego	
UE	do	2020	r.	

W	 artykule	 poddano	 analizie	 unijne	 zamierzenia	
mające	 prowadzić	 do	 pogłębionej	 integracji	 rynków	
usługowych	w	UE.	Poznanie	środków,	na	podstawie	któ-
rych	 ma	 nastąpić	 otwarcie	 krajowych	 rynków	 usług,	
ułatwi	wyrobienie	sobie	poglądu	na	to,	czy	można	spo-
dziewać	się	szybkiego	postępu	w	tej	dziedzinie.

Usługi w strategii „Europa 2020”

Rozwój	rynku	wewnętrznego	usług	jest	częścią	unij-
nych	działań	poprawiających	funkcjonowanie	jednolite-

go	 rynku.	 Podstawowym	 dokumentem	 programowym	
zawierającym	zarys	 strategii	UE	na	 lata	2010-2020	 jest	
komunikat	Komisji	Europejskiej	Europa 2020.	Sformuło-
wane	w	nim	główne	cele	to	w	krótkim	okresie	„wyjście 
z kryzysu”,	 natomiast	 w	 długim	 „więcej miejsc pracy 
i wyższy standard życia”4.

Postanowienia	strategii	„Europa	2020”,	które	później	
przybrały	postać	konkretnych	działań	w	zakresie	 rynku	
wewnętrznego	 usług,	 odnajdujemy	 we	 „wspierani[u]	
gospodarki	[…]	bardziej	konkurencyjnej”,	objętym	prio-
rytetem	„Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodar-
ki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyja-
znej środowisku i bardziej konkurencyjnej” (rys.	 1).	
Wśród	 siedmiu	 projektów	 przewodnich	 realizowanych	
na	 szczeblu	 unijnym,	 usługi	 pojawiają	 się	w	 projekcie	

Rysunek 1

Miejsce rynku wewnętrznego usług w unijnej strategii „Europa 2020”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatu KE Europa 2020, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3.03.2010 r.

Polityka przemysłowa w erze globalizacji jako	 jeden	
z	sektorów	wymagający	poprawy	konkurencyjności.

Bezpośrednie	 odniesienie	 do	 rynku	 wewnętrznego	
usług	znajduje	się	natomiast	w	części	strategii	poświęco-
nej	 jednolitemu	 rynkowi.	 Komisja	 widzi	 konieczność	
„utworzenia otwartego, jednolitego rynku usług w opar-
ciu o dyrektywę o usługach5, przy jednoczesnej dbałości 
o jakość świadczonych usług”.	 Konieczność	 ta	 oparta	
jest	 na	 szacunkach,	 według	 których	 w	 długim	 okresie	
„pełne wdrożenie dyrektywy o usługach mogłoby przy-
nieść zwiększenie obrotów w sektorze usług handlo-
wych o 45% oraz wzrost bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych o 25%, co powinno zwiększyć PKB 
o 0,5% do 1,5%”6.	

Usługi w raporcie Mario Montiego – „Nowej  
strategii dla jednolitego rynku”

Istniejące	pomiędzy	państwami	UE	różnice	w	zakre-
sie	 podejścia	 do	 jednolitego	 rynku,	 na	 które	 wskazał	
w	swoim	raporcie	M.	Monti,	utrudniają	osiągnięcie	w	UE	
porozumienia	co	do	 środków	prowadzących	do	pogłę-
bienia	 integracji	w	 ramach	 rynku	wewnętrznego	usług.	
Państwa	należące	do	„kontynentalnych	krajów	społecz-
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nej	 gospodarki	 rynkowej”	 koncentrują	 się	 w	 swoich	
działaniach	 na	 społecznych	 efektach	 procesów	 rynko-
wych,	 podczas	 gdy	 państwa	 z	 grupy	 „krajów	 anglosa-
skich”	 większą	 rolę	 przypisują	 gospodarczym	 efektom	
procesów	rynkowych	(tabela	1).	

Zdaniem	M.	Montiego	nowe	państwa	członkowskie	
charakteryzuje	 podobny	 do	 krajów	 anglosaskich	 pozy-

tywny	stosunek	do	 rynku	 i	konkurencji.	Słabsze	gospo-
darczo	w	porównaniu	z	innymi	państwami	UE,	państwa	
te	są	naturalnymi	zwolennikami	unijnej	polityki	konku-
rencji	 jako	środka	zapewniającego	na	jednolitym	rynku	
równowagę.	Ponadto	państwa	te	dążą	do	wzmocnienia	
jednolitego	rynku	w	obszarze	infrastruktury	 i	spójności.	
Kraje	nordyckie	przedstawione	są	natomiast	w	roli	mode-

Tabela 1

Różnice w podejściu do jednolitego rynku pomiędzy kontynentalnymi krajami społecznej gospodarki rynkowej 
a krajami anglosaskimi 

Wyszczególnienie Kontynentalne kraje społecznej 
gospodarki rynkowej Kraje anglosaskie

Główny	docelowy	beneficjent	jednolitego	
rynku

pracownik	i	przedsiębiorca konsument 

Istotny	komponent	struktury	gospodarki produkcja usługi

Rodzaj	efektów	procesów	rynkowych	
będących	w	centrum	uwagi

społeczne gospodarcze

Priorytety	polityki	społecznej	(ujęcie	
szerokie)

Usługi	świadczone	w	ogólnym	interesie	
gospodarczym	jako	sfera	kluczowa	dla	
szerokiej	polityki	społecznej

Zwiększenie	możliwości	zatrudnienia,	
nastawienie	na	wzrost	rynkowy

Stosunek	do	konkurencji Krytyczny	wobec	unijnej	polityki	ochrony	
konkurencji

Poparcie	dla	otwarcia	rynku	i	wzrostu	
konkurencji,	nawet	ze	strony	
cudzoziemców

Stosunek	do	harmonizacji	podatków	 pozytywny negatywny

Rola	w	tworzeniu	jednolitego	rynku	 Motor	integracji	na	wczesnych	etapach Motor	integracji	na	późniejszych	etapach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Monti, Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeń-
stwa Europy. Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barosso, 9.05.2010, s. 31.

lu	 udanie	 łączącego	 otwarcie	 rynku	 i	 konkurencję	
z	ochroną	 socjalną,	 adresowaną	 raczej	 do	poszczegól-
nych	pracowników	niż	konkretnych	miejsc	pracy.	Podat-
ki	nie	są	przez	nie	uważane	za	główny	czynnik	konku-
rencyjności	gospodarki.

Osiągnięcie	w	UE	konsensusu	jest	istotne	zwłaszcza	
w	przypadku	integracji	rynków	usługowych,	jako	że	sek-
tor	usług	zdaniem	M.	Montiego	pozostaje	ciągle	„braku-
jącym	ogniwem”	jednolitego	rynku7.	Należy	on	do	tych	
sfer	 integracji,	 gdzie	 -	 mimo	 istnienia	 w	 Unii	 ustawo-
wych	swobód	-	jednolity	rynek	w	praktyce	nie	istnieje	ze	
względu	na	utrzymujące	się	 liczne	bariery	 regulacyjne.	
Oprócz	zniesienia	barier,	warunkiem	zacieśnienia	 inte-
gracji	 na	 jednolitym	 rynku	 ma	 być	 przezwyciężenie	
oporu	przeciwników	większego	otwarcia	i	konkurencji,	
jakie	niesie	jednolity	rynek8.	Według	zawartej	w	rapor-
cie	opinii,	w	odróżnieniu	od	jednolitego	rynku	towarów	
znajdującego	 się	 na	 „etapie	 dojrzałości”,	 sektor	 usług	
pozostaje	na	„etapie	budowy	rynku”9.

Raport	 zawiera	 trzy	 szczegółowe	wskazówki	 i	 zale-
cenia,	jak	postępować	w	dziedzinie	usług.	Pierwsza	ma	
charakter	 horyzontalny.	 Zdaniem	M.	Montiego,	 należy	
jak	najszybszej	wdrożyć	dyrektywę	usługową.	Dwa	inne	

zalecenia	mają	charakter	sektorowy.	W	raporcie	wyróż-
niono	usługi	związane	z	przemysłem	wytwórczym	oraz	
związane	 z	 opieką	 zdrowotną.	 Działania	 UE	 powinny	
polegać	 na	 usunięciu	 przeszkód	 w	 świadczeniu	 usług	
związanych	z	przemysłem	i	usług	biznesowych,	na	pro-
mocji	usług	innowacyjnych	oraz	na	usprawnieniu	proce-
su	 normalizacji10.	 W	 przypadku	 usług	 zdrowotnych	
najważniejsze	jest	przyjęcie	dyrektywy	w	sprawie	trans-
granicznej	opieki	zdrowotnej11.

Usługi w Akcie o jednolitym rynku12

W	kwietniu	2011	r.	Komisja	opublikowała	Akt o jed-
nolitym rynku13.	Przedstawiła	w	nim	dwanaście	priory-
tetowych	obszarów	działań,	które	powinny	wzmacniać	
wzrost	gospodarczy	i	zatrudnienie14.	Działanie	prioryte-
towe	w	„Usługach”15	ma	polegać	na	objęciu	usług	euro-
pejskim	 systemem	normalizacji16.	 Komisja	 tłumaczy	 tę	
decyzję	 skutecznością	 normalizacji	 jako	 narzędzia	
umożliwiającego	 swobodny	 przepływ	w	 innym	 obsza-
rze,	mianowicie	towarów,	oraz	zagrożeniem	pojawienia	
się	 w	 handlu	 usługami	 nowych	 barier,	 jakie	 wiążą	 się	
z	rozwojem	normalizacji	usług	na	poziomie	krajowym17.
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Usługi	są	już	przedmiotem	normalizacji	w	UE.	Według	Europejskiego	Komitetu	Normalizacyjnego	na	koniec	2011	r.	opublikowanych	
było	85	norm	i	specyfikacji	odnoszących	się	bezpośrednio	do	usług18.	Jest	to	efekt	prac	europejskich	normalizacyjnych	organów	
roboczych,	działających	m.in.	w	takich	dziedzinach,	jak	usługi	transportowe,	turystyczne,	pocztowe,	kinematograficzne,	agentów	
nieruchomości,	 zarządzania	 zapleczem	 (facility management)19.	 Wprowadzanie	 unijnych	 norm	 w	 postaci	 certyfikatów	 lub	
innych	znaków	jakości	można	określić	ze	względu	na	ich	dobrowolny	charakter	mianem	miękkiej	harmonizacji	.	Oczekiwanymi	
skutkami	spełnienia	określonych	w	normach	wymogów	jest	poprawa	jakości	i	bezpieczeństwa	usług.	
Zdaniem	 Europejskiego	 Komitetu	 Normalizacyjnego,	 efektem	 standaryzacji	 usług	 w	 Unii	 Europejskiej	 mogłoby	 być	 szersze	
otwarcie	rynku	zamówień	publicznych.	Jest	to	ważne,	ponieważ	władze	publiczne	są	dużym	nabywcą	usług	w	gospodarce20.	
Tymczasem	w	2009	r.	udział	transgranicznych	transakcji	w	zakupach	publicznych	państw	UE	wyniósł	tylko	około	1,5%21.

W Akcie o jednolitym rynku	 stwierdzono,	 że	 do	
poprawy	 funkcjonowania	 rynku	 wewnętrznego	 może	
przyczynić	 się	 analiza	 działania	 unijnych	 przepisów	
w	wybranych	sektorach	usługowych	w	ramach	tzw.	kon-
troli skuteczności.	 Kontroli	 miałyby	 zostać	 poddane	
usługi	dla	przedsiębiorstw,	budownictwo,	turystyka	oraz	
handel.	W	odniesieniu	do	tego	ostatniego	sektora	Komi-
sja	zapowiedziała	przeciwdziałanie	nieuczciwym	prak-
tykom22.	

Porównując	 treść	Aktu o jednolitym rynku	 z	 treścią	
raportu	 M.	 Montiego,	 można	 dojść	 do	 wniosku,	 że	
w Akcie o jednolitym rynku	w	sferze	usług	znalazły	się	
działania	w	dużej	mierze	postulowane	w	raporcie.	Przy-

kładami	 są	 normalizacja	 usług	 czy	 pełne	 wdrożenie	
dyrektywy	usługowej.	

Na	uwagę	zasługują	również	istniejące	między	doku-
mentami	różnice,	w	szczególności	w	usługach	uznanych	
za	priorytetowe.	W	Akcie o jednolitym rynku wyróżnio-
no	usługi	wskazane	kilka	miesięcy	wcześniej	przez	pań-
stwa	członkowskie.	Były	 to:	usługi	dla	przedsiębiorstw,	
budownictwo,	turystyka	oraz	handel	i	dystrybucja23.

Przyczyn	problemów	związanych	z	funkcjonowaniem	
jednolitego	rynku	Komisja	upatruje	głównie	w	niepełnym	
wdrożeniu	 i	 stosowaniu	unijnych	 regulacji	w	krajowych	
przepisach	administracyjnych	(por.	tabela	2).

Tabela 2

Krajowe przepisy administracyjne utrudniające świadczenie usług na rynku wewnętrznym  
w świetle wyników procesu wzajemnej oceny 

Rodzaj bariery Przykłady 

Zastrzeżenie	zawodów	dla	usługo-
dawców	 posiadających	 określone	
kwalifikacje	(zawody	regulowane)

w	UE	800	 różnych	 typów	działalności	należy	do	zawodów	regulowanych,	z	czego	ponad	
25%	tylko	w	jednym	państwie	członkowskim.	(np.	usługi	fotografów,	barmanów,	gorseciarzy	
i	 pokojówek);występują	przy	 tym	 regulowane	 „specjalizacje”	np.	 „instalatora	 sprzętu	 elek-
trycznego”	w	ramach	kwalifikacji	„technik	elektryk”;

Wymogi	formy	prawnej	i	własności	
kapitału

zakaz	tworzenia	spółek	z	o.o.	przez	rzemieślników;
udziałowiec	 przedsiębiorstwa	usług	 doradztwa	podatkowego	musi	 być	wykwalifikowanym	
doradcą	podatkowym;

Wymogi	ubezpieczeniowe rzecznik	patentowy	składający	w	innym	państwie	członkowskim	w	imieniu	klienta	wniosek	
o	udzielenie	patentu	musi	zawrzeć	nowe	ubezpieczenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatu KE: Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług – wyko-
rzystanie wyników procesu wzajemnej oceny przewidzianego w dyrektywie usługowej, SEK(2011) 102. 

„Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie 
usług”

Spośród	 działań	 zaplanowanych	 na	 szczeblu	 UE	
w	 dziedzinie	 rynku	 wewnętrznego,	 kwestia	 pełnego	
wdrożenia	 dyrektywy	 usługowej	 stała	 się	 w	 kolejnych	
miesiącach	przedmiotem	szczegółowych	uzgodnień.	Ich	
wynikiem	był	Komunikat w sprawie wdrożenia dyrekty-
wy usługowej: Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu 
w dziedzinie usług 2012-201524 opublikowany	w	czerw-
cu	 2012	 roku. Wymieniono	 w	 nim	 działania,	 które	

powinny	umożliwić	pełne	wdrożenie	dyrektywy	usługo-
wej,	czyli	zniesienie	przez	państwa	członkowskie	niemal	
wszystkich	 ograniczeń25.	 Wzrost	 gospodarczy,	 który	
nastąpiłby	 dzięki	 poprawie	 funkcjonowania	 rynku	
wewnętrznego	usług	szacuje	się	na	1,8%26.

Komisja	 zapowiedziała	 skoncentrowanie	 swoich	
działań	w	ciągu	najbliższych	trzech	lat	na:	usługach	dla	
przedsiębiorstw,	 budownictwie,	 turystyce	 oraz	 handlu	
detalicznym27.	Jednocześnie	Komisja	oceniła,	że	nie	ma	
potrzeby	zwiększania	zakresu	dyrektywy	usługowej.
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Tabela 3

Przyczyny, cel i rodzaj głównych działań na rynku wewnętrznym usług planowanych przez Komisję na lata 2012-2015

Problem Cel Główne działania

Istnienie	przepisów	krajo-
wych	sprzecznych	z	po-
stanowieniami dyrektywy 
usługowej.

Usunięcie	niezgod-
nych	z	dyrektywą	
usługową	krajowych	
przepisów.

Stosowanie	przez	Komisję	polityki	„zerowej	tolerancji”:	w	razie	konieczności	
wszczynanie	postępowań	w	sprawie	uchybienia	zobowiązaniom	państwa	
członkowskiego.
Podjęcie	przez	państwa	członkowskie	zobowiązania	do	zapewnienia	pełnej	
zgodności	przepisów	krajowych	z	unijnymi.

Minimalizm	we	wdroże-
niu	postanowień	dyrekty-
wy	usługowej.

Eliminacja	przepi-
sów	dopuszczonych	
warunkowo do stoso-
wania	przez	przepisy	
dyrektywy	usługowej,	
ale	ograniczających	re-
alizację	swobód	rynku	
wewnętrznego	usług.

Zorganizowanie	przez	Komisję	procesu	wzajemnej	weryfikacji	i	wymiany	
najlepszych	praktyk.
Podjęcie	przez	państwa	członkowskie	zobowiązania	do	szczegółowego	
przeglądu	przepisów	krajowych.
Wydanie	przez	Komisję	zaleceń	w	ramach	semestru	europejskiego.
Zachęcanie	przez	Komisję	sektora	ubezpieczeń	do	zapewnienia	usługodaw-
com	korzystającym	ze	swobód	rynku	wewnętrznego	usług	odpowiedniej	
ochrony	ubezpieczeniowej.
Przy	wsparciu	Komisji	lepsze	wykorzystanie	przez	państwa	członkowskie	
systemu	wymiany	informacji	na	rynku	wewnętrznym	(IMI).

Zróżnicowanie	regulacji	
krajowych	odnoszących	
się	do	usług	świadczo-
nych w ramach
wolnych	zawodów.

Usprawnienie	wza-
jemnego	uznawania	
kwalifikacji
zawodowych.

Przyjęcie	przez	Parlament	Europejski	i	Radę	zmodernizowanej	dyrektywy	
w	sprawie	uznawania	kwalifikacji	zawodowych.
Przy	wsparciu	Komisji	wdrażanie	przez	państwa	członkowskie	zaleceń	sfor-
mułowanych	w	ramach	semestru	europejskiego.

Utrudniony	dostęp	kon-
sumentów	do	usług	na	
rynku	wewnętrznym.

Zwiększenie	praw	kon-
sumentów	i	wzmoc-
nienie	ich	zaufania.

Podjęcie	przez	Komisję	i	państwa	członkowskie	działań	w	celu	zapewnienia	
dobrego	egzekwowania	przepisów	krajowych	wdrażających	klauzulę	o	nie-
dyskryminacji	zawartą	w	dyrektywie	usługowej.
Wsparcie	przez	Komisję	działań	usługodawców	służących	poprawie	przej-
rzystości	i	warunków	dostępu	do	usług	transgranicznych,	w	szczególności	
w	formie	dobrowolnych	kart	jakości.
Podniesienie	świadomości	publicznej	poprzez	kampanię	informacyjną	zor-
ganizowaną	w	ramach	planowanego	na	2013	r.	Europejskiego
Roku	Obywateli.

Niewystarczająca	sku-
teczność	innych	przepi-
sów	regulujących	jednoli-
ty	rynek	europejski.

Zapewnienie	skutecz-
ności	w	szczególności	
dyrektywy w sprawie 
uznawania	kwalifikacji	
zawodowych	i	dyrek-
tywy o handlu elektro-
nicznym.

Podjęcie	przez	państwa	członkowskie	zobowiązania	do	zapewnienia	pełnej	
zgodności	przepisów	krajowych	z	unijnymi.
W	razie	konieczności	wszczynanie	przez	Komisję	postępowań	w	sprawie	
uchybienia	zobowiązaniom	państwa	członkowskiego.

Występowanie	„wąskich	
gardeł”	ograniczających	
rozwój	ważnych	sektorów	
usług.

Zwiększenie	skutecz-
ności	zasady	wza-
jemnego	uznawania	
zezwoleń	i	akredytacji	
w	obszarze	usług	spe-
cjalistycznych.
Większe	ujednolicenie	
ustawodawstwa kra-
jowego	dotyczącego	
ochrony	konsumenta.
Poprawa	wydajności	
w	handlu	detalicznym	
i	usługach	dla	przed-
siębiorstw.

Upowszechnienie	klauzul	prawa	unijnego	regulujących	
wzajemne	uznawanie	usług	specjalistycznych.
W	obszarach	objętych	zasadą	wzajemnego	uznawania	zapewnienie	przez	
państwa	członkowskie	jej	skuteczności,	przy	wykorzystaniu	systemu	IMI	
(System	Wymiany	Informacji	na	Rynku
Wewnętrznym).
Normalizacja	na	poziomie	unijnym	standardów	technicznych.
Przyspieszenie	procedur	ustawodawczych	związanych	z	unijną	regulacją	
ochrony	konsumentów	oraz	wprowadzenie	do	aktów	unijnych	wyższego	
poziomu	harmonizacji.	W	szczególności	dotyczyć	to	będzie	usług	turystycz-
nych.	
Przyjęcie	unijnej	strategii	rozwoju	handlu	detalicznego.
Identyfikacja	słabych	stron	sektora	usług	dla	przedsiębiorstw.

Niedostatki	punktów	
kompleksowej	informacji	
w	zakresie	ich	podstawo-
wych	funkcji	tzn.	dostępu	
do	niezbędnych	informa-
cji	i	umożliwienie	dopeł-
nienia procedur admini-
stracyjnych	on-line.

Poprawa	funkcjonowa-
nia	i	rozwój	punktów	
kompleksowej	infor-
macji.

Zapewnienie	przez	państwa	członkowskie	zgodności	funkcjonowania	PKI	
z	wymogami	dyrektywy.
Stworzenie	do	końca	2014	r.	przez	państwa	członkowskie	przy	pomocy	
Komisji	punktów	tzw.	drugiej	generacji,	tzn.	spełniających	m.in.	następujące	
kryteria:	udzielanie	informacji	o	wszystkich	administracyjnych	procedurach	
obowiązujących	usługodawców;	wielojęzyczność	oraz	przyjazność	dla	użyt-
kowników.
Podniesienie	świadomości	przedsiębiorców	poprzez	kampanię	informacyjną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatu KE w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej: Partnerstwo na rzecz nowe-
go wzrostu w dziedzinie usług 2012-2015, KOM(2012) 261 wersja ostateczna, 8.6.2012 r.
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Planowane	przez	Komisję	na	lata	2012-2015	działania	
na	rynku	wewnętrznym	usług	skupiają	się	zatem	na	wdro-
żeniu	dyrektywy	usługowej	(tabela	3).	Eliminowane	mają	
być	przede	wszystkim	ograniczenia	zakazane	dyrektywą,	
lecz	 nadal	 istniejące.	 Ponadto	 Komisja	 zapowiedziała	
podjęcie	 prac	 służących	 upowszechnieniu	 na	 rynku	
wewnętrznym	 liberalnych	 praktyk	 stosowanych	 przez	
niektóre	państwa	członkowskie	w	sferze	regulacji	działal-
ności	 usługowej.	 Jak	 widać,	 realizacja	 przewidzianych	
w	 komunikacie	 działań	 nie	 wymaga	 zmiany	 przepisów	
prawnych.	Wyjątkiem	jest	nowelizacja	dyrektywy	w	spra-
wie	 uznawania	 kwalifikacji	 zawodowych.	 Planowane	
przez	Komisję	działania	mają	na	celu	zwiększenie	stopnia	
ujednolicenia	rynku,	w	szczególności	poprzez	dodatkową	
harmonizację,	dobrowolne	wprowadzanie	unijnych	norm	
technicznych	 czy	 zawieranie	 porozumień	 na	 poziomie	
przedsiębiorstw.	Jeszcze	bardziej	„miękki”	charakter	mają	
przeglądy	krajowych	praktyk.

Usługi w komunikacie Komisji „Lepsze zarządzanie 
jednolitym rynkiem”

W	czerwcu	2012	r.	ukazał	się	także	komunikat	KE	-	
Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem.	Wprawdzie	nie	
dotyczy	on	wyłącznie	usług,	ale	zawarte	w	nim	niektóre	
propozycje	Komisji	wymagają	komentarza.

Według	 planów	 Komisji,	 poprawę	 funkcjonowania	
jednolitego	rynku	ma	zapewnić	regulowanie	tego	rynku	
rozporządzeniami,	a	nie	dyrektywami28.	Jednakże	dyrek-
tywy	 wydają	 się	 być	 bardziej	 naturalnym	 rodzajem	
prawa	 pochodnego	 dla	 regulacji	 rynku	wewnętrznego,	
gdyż	nie	wprowadzają	tak	daleko	posuniętej	centraliza-
cji	 powodującej	 ujednolicenie	 rozwiązań29.	 Ponadto	
proces	uchwalania	rozporządzeń,	nie	pozostawiających	
państwom	 członkowskim	 wyboru	 środków	 służących	
realizacji	 określonych	 w	 akcie	 prawnym	 celów,	 musi	
być	procesem	dłuższym	 i	 obarczonym	większym	 ryzy-
kiem	niepowodzenia.	

Z	drugiej	strony,	zastosowanie	rozporządzeń	zamiast	
dyrektyw	spowoduje	poprawę	skuteczności	wdrażania	
przepisów.	 Jednocześnie	 wyeliminowany	 zostanie	
skomplikowany	proces	ustalania	zgodności	 transpono-
wanych	 dyrektyw	 z	 przyjmowanymi	 przez	 państwa	
krajowymi	aktami	prawnymi.	Jak	kompleksowy	może	to	
być	proces,	można	się	przekonać,	śledząc	proces	oceny	
zgodności	 z	 art.	 39	 dyrektywy	 usługowej.	 Bazując	 na	
wynikach	 samooceny	 przedstawiciele	 państw	 człon-
kowskich	przeprowadzili	dyskusje	w	powołanych	spe-
cjalnie	w	tym	celu	klastrach,	a	następnie	na	forum	ple-
narnym30.	 Bezpośrednie	 spotkania	 przedstawicieli	
państw	zapewne	mogą	wywrzeć	pozytywne	skutki,	jeśli	
chodzi	o	eliminację	uciążliwych	barier	czy	upowszech-
nianie	na	rynku	wewnętrznym	dobrych	praktyk.	Można	
jednak	 mieć	 wątpliwość,	 czy	 taki	 mechanizm	 będzie	
wystarczająco	skuteczny	dla	integracji	rynków	usługo-
wych.	Jest	to	bowiem	obszar	o	wysokim	stopniu	uregu-
lowania31,	 w	 dodatku	 o	 bardzo	 zróżnicowanych	 roz-

wiązaniach	 w	 poszczególnych	 państwach	 członkow-
skich32.	O	skomplikowanym	procesie	eliminacji	barier	
w	 usługach	 świadczy	 ograniczanie	 zakresu	 oceny	
funkcjonowania	 regulacji	 rynku	 wewnętrznego	 do	
wybranych	 sektorów	 usługowych,	mimo	 ich	 horyzon-
talnego	 charakteru,	 ostrożne	 podejście	 Komisji	 do	
oceny	istniejących	w	państwach	członkowskich	barier33 
oraz	 upowszechnienie	 metody	 weryfikacji	 funkcjono-
wania	unijnych	przepisów	przy	zaangażowaniu	państw	
członkowskich.	 Państwa	 członkowskie	 mają	 pomóc	
Komisji	 ustalić	 przyczyny	 trudności	 stosowania	 unij-
nych	 regulacji34.	 Poza	wzajemną oceną,	 taką	 współ-
pracę	przewidziano	w	 tzw.	sprawdzianach skuteczno-
ści.

Komisja	Europejska	nadała	duże	znaczenie	politycz-
ne	 działaniom	 unijnym	 w	 zakresie	 jednolitego	 rynku,	
skoncentrowanym	 na	 integracji	 rynków	 usługowych.	
Świadczy	o	tym	objęcie	tej	sfery	rocznym	cyklem	koor-
dynacji	 polityki	 gospodarczej	 (tzw.	 semestr	 europej-
ski35).

Pierwsze	 zalecenia	 Komisji	 kończące	 drugi	 semestr	
europejski	 opublikowano	 30	 maja	 2012	 r.36 Wynika 
z	 nich,	 że	mimo	oficjalnego	wdrożenia	 przez	 państwa	
członkowskie	 dyrektywy	 usługowej,	 proces	 dostosowa-
nia	 ustawodawstwa	 krajowego	 do	 jej	 wymogów	 jest	
niezakończony	(tabela	4).	Zalecenia	Komisji	nie	ograni-
czają	się	zresztą	do	usług	objętych	dyrektywą	usługową,	
lecz	obejmują	również	usługi	wyłączone	explicite	z	 jej	
zakresu37.

Objęcie	rynku	wewnętrznego	semestrem	europejskim	
świadczy	o	 tym,	 że	Komisja	 uznała,	 iż	 państwa	 człon-
kowskie	opieszale	wprowadzają	przepisy	unijne,	a	kie-
rowanie	 do	 Trybunału	 Sprawiedliwości	 spraw	 związa-
nych	z	naruszeniami	unijnego	prawa	jest	mało	efektyw-
ne38.	Wśród	państw,	które	Komisja	pozwała,	zarzucając	
im	 naruszenie	 przepisów	 unijnego	 prawa,	 znajdują	 się	
wszystkie	największe	państwa,	wywierające	silny	wpływ	
na	 stan	 jednolitego	 rynku39.	Okazuje	 się	 też,	 że	w	UE	
wzrósł	 tzw.	 deficyt	 transpozycji,	 czyli	 średni	 odsetek	
niewdrożonych	 do	 porządków	 krajowych	 aktów	 unij-
nych,	 oraz	 nastąpiło	 spowolnienie	 tempa	 wdrażania	
unijnych	regulacji40.

O	 ile	objęcie	 semestrem	europejskim	spraw	zwią-
zanych	 z	 rynkiem	 wewnętrznym	 oraz	 zaostrzenie	
obowiązujących	 reguł41	może	 przynieść	 oczekiwany	
skutek	w	postaci	 szybszego	wdrożenia	prawa	unijne-
go,	o	tyle	skuteczne	oddziaływanie	tego	posunięcia	na	
inne	 kwestie	 jest	 mniej	 prawdopodobne.	 Chodzi	
o	 sytuacje,	 kiedy,	 mimo	 prawidłowego	 wdrożenia,	
przepisy	 unijne	 nie	 są	w	 praktyce	 stosowane	właści-
wie.	 Z	 opublikowanej	 przez	 Komisję	 listy	 głównych	
problemów	 obywateli	 i	 przedsiębiorstw	 związanych	
z	jednolitym	rynkiem	wynika,	że	powodem	może	być	
brak	pełnej	wiedzy	o	ich	prawach,	także	na	szczeblu	
władz	lokalnych42.
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Wnioski

Analizując	unijną	strategię	integracji	rynku	wewnętrz-
nego	w	zakresie	usług	przewidzianą	na	najbliższe	 lata,	
można	dojść	do	wniosku,	że	dotychczasowe	starania	nie	
przyniosły	oczekiwanego	efektu.	W	szczególności	regu-
lacje,	które	w	istotny	sposób	ograniczają	swobodę	świad-
czenia	 usług	 oraz	 swobodę	 przedsiębiorczości,	 często	
nie	były	konieczne	i	proporcjonalne.	

Głównym	narzędziem	przeciwdziałającym	negatyw-
nym	skutkom	różnorodnych	przepisów	krajowych	mają	
być	w	UE	kosztowne	i	długotrwałe	procesy	harmonizacji	
i	ujednolicania.

Przeprowadzona	wzajemna	ocena	ujawniła	 tymcza-
sem,	że	źródłem	kłopotów	w	UE	bywają	również	same	
regulacje	 unijne.	 Tym	 bardziej	 zasadnym	 wydaje	 się	
powrót	do	koncepcji	oparcia	rynku	wewnętrznego	usług	
na	zasadzie	wzajemnego	uznawania.

Porównując	 zakres	 przyjętej	 w	 2006	 r.	 dyrektywy	
usługowej	 z	 późniejszymi	 regulacjami,	 można	 stwier-
dzić	odejście	od	zakresu	horyzontalnego	na	rzecz	podej-
ścia	 sektorowego.	 Przedmiotem	 uwagi	 w	 UE	 stało	 się	
bowiem	kilka	wybranych	sektorów	usługowych,	najważ-
niejszych	 z	 punktu	 widzenia	 ich	 wpływu	 na	 rozwój	
gospodarczy	i	zatrudnienie.

Zniesienie	 barier	 w	 tych	 właśnie	 sektorach	 może	
mieć	co	prawda	znaczenie	również	dla	innych	sektorów	
usługowych,	ale	tylko	wtedy,	jeśli	bariery	te	będą	miały	
charakter	horyzontalny.

Troska	o	gospodarczy	wymiar	integracji	rynków	usłu-
gowych	 jest	 uzasadniona,	 zważywszy	 na	 gospodarcze	
kłopoty	państw	UE	i	rosnącą	konkurencję	pozaunijnych	
gospodarek43.	Zintegrowany	rynek	wewnętrzny	umożli-
wia	 realizację	 gospodarczych	 korzyści	 bez	 obciążania	
budżetów	krajowych,	 co	ma	 istotne	 znaczenie	 zwłasz-
cza	obecnie	w	państwach	strefy	euro44.

Bariery	ograniczające	gospodarcze	powiązania	mię-
dzy	państwami	Unii	automatycznie	ograniczają	również	
osiągnięcie	 korzyści	 związanych	 ze	 wspólną	 walutą	
a	wynikających	z	większej	przejrzystości	cen	(łatwiejsze-
go	 porównania),	 zmniejszenia	 kosztów	 transakcyjnych	
czy	eliminacji	ryzyka	kursowego,	które	mogą	zmateriali-
zować	się	tylko	poprzez	handel	na	rynku	wewnętrznym.

                    
*	Dr	 Alina	 Szypulewska-Porczyńska,	 Katedra	 Integracji	 Euro-

pejskiej	im.	J.	Monneta	Szkoły	Głównej	Handlowej	w	Warszawie.

1	M.	Monti	był	komisarzem	UE	w	latach	1995-2004;	w	Komisji	
J.	 Santera	 był	 odpowiedzialnym	 za	 rynek	 wewnętrzny	 i	 usługi,	
a	w	Komisji	R.	Prodiego	–	odpowiedzialnym	za	konkurencję.

Tabela 4

Zalecenia dla wybranych państw UE dotyczące usług, skierowane w ramach drugiego europejskiego semestru

Państwo Zalecenia Uwagi 

Francja Liberalizacja	 dostępu	 do	 zawodów	 regulowanych	
oraz	handlu	detalicznego.	Przegląd	wymogów	ogra-
niczających	swobodę	rynku	wewnętrznego	usług	pod	
kątem	ich	niezbędności	i	proporcjonalności.	Poprawa	
funkcjonowania	PKI	w	zakresie	dostępu	oraz	istnienia	
procedur	online.
Przegląd	restrykcyjnej	polityki	planowania	przestrzen-
nego	regulującej	handel	detaliczny.	

Istotne	 ograniczenia	 istnieją	 zarówno	w	 sektorach	 obję-
tych	 dyrektywą	 (np.	 usługi	 weterynaryjne),	 jak	 i	 innych	 
(np.	usługi	taksówkarskie,	zdrowotne,	prawnicze).	
Zakaz	sprzedaży	poniżej	kosztów	niekorzystnie	oddziału-
je	na	przejrzystość	relacji	w	stosunkach	handlowych.	
Wysoka	 koncentracja	 w	 handlu	 detalicznym.	 Czas	 po-
trzebny	na	otwarcie	nowego	sklepu	wynosi	7-10	lat.

Niemcy Przegląd	 wymogów	 regulujących	 niektóre	 sektory	
usług	wykonywanych	przez	wolne	zawody	oraz	sys-
temów	zezwoleń	pod	kątem	ich	niezbędności	i	pro-
porcjonalności.

Wymóg	posiadania	świadectwa	mistrzowskiego	lub	ekwi-
walentnego	 dokumentu	 ogranicza	 dostęp,	 zwłaszcza	
małym	przedsiębiorstwom,	do	rynku	niemieckiego	wielu	
usług,	w	tym	budowlanych.

Polska Zmniejszenie	ograniczeń	w	świadczeniu	usług	przez	
wolne	zawody.

Istnienie	nieuzasadnionych	ograniczeń	w	usługach	świad-
czonych	przez	wolne	zawody.	Słaba	transpozycja	dyrekty-
wy	usługowej	do	krajowego	porządku	prawnego,	zwłasz-
cza	jeśli	chodzi	o	świadczenie	transgraniczne	usług	eduka-
cyjnych	i	turystycznych.	Wymogi	m.	in.	stałego	
miejsca	prowadzenia	działalności,	rejestracji,	czy	posiada-
nia	odpowiedniego	dokumentu	tożsamości.

Wielka	Brytania Przegląd	 wymogów	 dotyczących	 udziałów	 i	 form	
prawnych	 w	 niektórych	 sektorach	 usług	 świadczo-
nych	przez	wolne	zawody	pod	kątem	ich	niezbędno-
ści	i	proporcjonalności.

Należący	do	najwyższych	w	UE	poziom	marży	operacyj-
nej	brutto	może	być	wynikiem	restrykcyjnego	charakteru	
krajowego	systemu	planowania	przestrzennego.

Źródło:	 Opracowanie	 własne	 na	 podstawie	 Country-specific Recommendations 2012-2013,	 http://ec.europa.eu/europe2020/
making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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2	M.	Monti,	Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służ-
bie gospodarki i społeczeństwa Europy. Sprawozdanie dla prze-
wodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barosso, 
9.5.2010.

3	Ibidem.	

4 Komunikat Komisji Europa 2020.	 Strategia na rzecz inteli-
gentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu,	 KOM(2010)	 2020	 wersja	 ostateczna,	 3.3.2010,	 
s.	2.	

5	Chodzi	o	dyrektywę	2006/123/WE	Parlamentu	Europejskiego	
i	Rady	z	12	grudnia	2006	r.	w	sprawie	usług	na	rynku	wewnętrz-
nym,	DzUrz	UE	L	376/36,	27.12.2006.

6	 Ibidem,	 s.	 23.	 Jak	 widać,	 późniejsze	 szacunki	 Komisji	 są	
nawet	bardziej	optymistyczne.

7	M.	Monti	 rozróżnił	 trzy	 kategorie	 „brakujących	elementów	
jednolitego	 rynku”.	 Obok	 „brakujących ogniw”,	 są	 to	 „punkty 
przeciążenia”	oraz	„sektory, które nie istniały, kiedy narodziła się 
idea jednolitego rynku […], które w przyszłości przyniosą najwięk-
sze dywidendy pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnie-
nia. To one właśnie wyznaczają nowe granice jednolitego rynku”.	
Zob.	 M.	 Monti, Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku…,  
op.	cit., s.	40.

8	Jako	przeciwników	jednolitego	rynku	M.	Monti	wskazał	kor-
poracje	i	grupy	interesu.	Jednolity	rynek	zagraża	ich	uprzywilejo-
wanej	pozycji.	M.	Monti	określa	ich	mianem	„poszukiwaczy	renty”	
manipulacjami	nastawiającymi	opinię	publiczną	i	polityków	prze-
ciwko	jednolitemu	rynkowi.	Ibidem	,	s.	40	i	27.

9	Ibidem,	s.	40.

10	Biorąc	pod	uwagę	w	przeważającej	jednak	części	rynkowy	
charakter	gospodarek	krajów	UE,	zdziwienie	może	budzić	sformu-
łowane	 w	 części	 raportu	 zatytułowanej	 ‘Usługi	 przemysłowe’	
zalecenie	 skierowane	 do	 unijnych	 przedsiębiorstw	 przemysło-
wych.	W	raporcie	M.	Montiego	czytamy,	że	„[p]rzemysł	europejski	
musi	w	większym	stopniu	zaangażować	się	w	świadczenie	usług,	
aby	zachować	konkurencyjność	na	poziomie	światowym”.	Ibidem, 
s.	61.	Można	zastanawiać	się,	czy	tworzenie	konglomeratów	prze-
mysłowo-usługowych,	 bo	 chyba	 taki	 proces	 byłby	 pozytywną	
odpowiedzią	na	 tego	 rodzaju	swoisty	apel	do	unijnych	przedsię-
biorców	przemysłowych,	 po	 pierwsze,	 poprawiłoby	 efektywność	
przemysłu	unijnego,	a	po	drugie,	na	 ile	proces	 ten	wpłynąłby	na	
krajowe	specjalizacje	na	rynku	wewnętrznym.	

11	Ibidem, s.	61-62.

12	W	październiku	2012	r.	KE	opublikowała	komunikat	pt.	Akt 
o jednolitym rynku II -	kolejny	zestaw	propozycji	mających	służyć	
poprawie	funkcjonowania	jednolitego	rynku.	Jeśli	chodzi	o	usługi,	
nowe	planowane	działania	koncentrują	się	wyłącznie	na	sektorach	
usług	sieciowych,	takich	jak	transport,	energetyka.	Szczegóły	zob.	
Komunikat	 Komisji	 Akt o jednolitym rynku II: Razem na rzecz 
nowego wzrostu gospodarczego,	KOM(2012)	573	wersja	ostatecz-
na,	3.10.2012	r.

13	 Komunikat	 Komisji	 Akt o jednolitym rynku. Dwanaście 
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnie-
nia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, 
KOM(2011)	206	wersja	ostateczna,	13.4.2011	r.

14	 Zalecenie	 takie	wynika	 z	przyjętych	24-25	marca	2011	 r.	
przez	Radę	Europejską	konkluzji,	zgodnie	z	którymi	„Szczególny	
nacisk	należy	położyć	na	środki,	które	pobudzają	wzrost	i	tworzą	
miejsca	 pracy	 oraz	 przynoszą	 konkretne	 rezultaty	 dla	 obywateli	
i	przedsiębiorstw”.	Zob.	Rada	Europejska,	Konkluzje	Rady	Europej-
skiej	 z	 24-25	 marca	 2011	 r.,	 EUCO	 10/11,	 Bruksela,	 25	 marca	
2011	r.,	pkt	7.

15	Na	liście	10	najważniejszych	inicjatyw	wybranych	spośród	
50	zaproponowanych	przez	Komisję,	propozycja	nr	4	dotycząca	

rynku	wewnętrznego	w	zakresie	usług	znalazła	się	na	trzecim	miej-
scu	w	formie:	„Komisja i państwa członkowskie będą współpraco-
wać na rzecz dalszego rozwoju wewnętrznego rynku usług 
w oparciu o proces wzajemnej oceny dyrektywy usługowej, aktu-
alnie wdrażany przez państwa członkowskie i Komisję. W 2011 r. 
Komisja wskaże konkretne środki zmierzające do tego celu, w tym 
dotyczące sektora usług dla przedsiębiorstw”.	

16	Szerzej	na	 temat	znaczenia	wprowadzenia	norm	unijnych	
dla	procesu	znoszenia	barier	technicznych	w	UE	zob.	E.	Kawecka-
-Wyrzykowska,	 Wspólna Polityka Handlowa oraz ekonomiczne 
aspekty swobodnego przepływu towarów w UE, [w]	 J.	 Barcz,	 
E.	Kawecka-Wyrzykowska,	K.	Michałowska-Gorywoda,	Integracja 
europejska w świetle Traktatu z Lizbony: Aspekty ekonomiczne, 
PWE,	Warszawa	2012,	s.	236-239.

17	 Z	 tej	 opinii	 Komisji	wywnioskować	można	 zatem,	 że	 nie	
tylko	 regulacje	 krajowe,	 których	 spełnienie	 dla	 przedsiębiorców	
jest	obowiązkowe,	mogą	stanowić	barierę	w	swobodnym	przepły-
wie	 usług	 na	 rynku	wewnętrznym,	 ale	 również	 istnienie	między	
państwami	 członkowskimi	 zróżnicowanych	 norm,	 nawet	 tych	
o	dobrowolnym	charakterze.

18	Zob.	CEN/CENELEC,	European standards boosting the single 
market for services,	January	2012,	http://www.cen.eu

19	 Pełna	 lista	 18	 europejskich	 normalizacyjnych	 organów	
roboczych	 w	 zakresie	 usług	 dostępna	 jest	 na	 stronie	 Polskiego	
Komitetu	Normalizacyjnego,	http://www.pkn.pl

20	CEN/CENELEC,	European standards boosting the single mar-
ket for services…,	op.	cit.

21	Dane	służb	Komisji,	Komunikat	Komisji,	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,	KOM(2010)	
608	wersja	ostateczna,	27.10.2010	r.

22 Akt o jednolitym rynku …, op.	cit.

23	W	ramach	j	tzw.	wzajemnej oceny	państwa	wyróżniły	jako	
priorytetowe	 następujące	 sektory:	 usługi	 budowlane	 i	 związane	
z	nieruchomościami,	turystyka	i	usługi	powiązane,	usługi	związa-
ne	z	żywnością	i	napojami,	usługi	zawodów	regulowanych,	usługi	
handlu	hurtowego	i	detalicznego,	usługi	dla	przedsiębiorstw	i	pry-
watne	usługi	edukacyjne.	 Jak	widać,	Komisja	w	 ramach	później-
szych	inicjatyw	zawęziła	te	listę.

24 Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy usługo-
wej: Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 
2012-2015,	 KOM(2012)	 261	 wersja	 ostateczna,	 8.6.2012	 r.	 Jak	
widać,	wypełnienie	tego	zadania	przeciągnęło	się	poza	wyznaczo-
ny	w	dyrektywie	termin.

25	Ibidem,	zob.	przypis	nr	2	omawianego	komunikatu.

26	Komunikat	 jako	źródło	szacunków	podaje	analizę	 J.	Mon-Komunikat	 jako	źródło	szacunków	podaje	analizę	 J.	Mon-
teagudo	 et	 al.,	 The economic impact of the Services Directive: 
A first assessment following implementation, European Commis-
sion,	“Economic	Papers”,	no	456,	June	2012.

27	 Jak	 widać,	 lista	 priorytetowych	 sektorów	 usługowych	 jest	
taka	sama,	jak	w	Akcie o jednolitym rynku..., op.	cit.

28	 Komunikat	 Komisji:	 Lepsze Zarządzanie Jednolitym Ryn-
kiem,	KOM(2012)	259	wersja	ostateczna,	8.6.2012,	s.	8.

29	Por.	D.	Chalmers,	G.	Davis,	G.	Monti,	European Union Law: 
cases and materials, “Cambridge	University	Press”,	2010,	s.	98.

30	 Zob.	 European	 Commission,	 Commission	 Staff	 Working	
Paper:	On the process of mutual evaluation of the Services Direc-
tive,	 Accompanying	 document	 to	 the	 Communication	 from	 the	
Commission:	Towards a better functioning Single Market for ser-
vices – building on the results of the mutual evaluation process of 
the Services Directive,	SEC(2011)	102	final,	27.1.2011.
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CO NOWEGO W PRAWIE UNII  
I DOKUMENTACH KE?

BADANIA I INNOWACJE

1)	 Informacja	dotycząca	wejścia	w	życie	Umowy	przedłuża-
jącej	Umowę	 o	współpracy	 naukowej	 i	 technologicznej	
między	Wspólnotą	Europejską	oraz	Federacyjną	Republi-
ką	Brazylii.	DzUrz	UE	L	335,	7.12.2012	r.

2)	 Wniosek.	 Rozporządzenie	 Rady	 zmieniające	 rozporzą-
dzenie	Rady	(WE)	nr	723/2009	w	sprawie	wspólnotowych	
ram	 prawnych	 konsorcjum	 na	 rzecz	 europejskiej	 infra-
struktury	badawczej	(ERIC).	KOM(2012)	682,	3.12.2012	r.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

3)	 Decyzja	wykonawcza	Komisji	2012/722/UE	z	23	listopada	
2012	r.	w	sprawie	zatwierdzenia	systemu	„okrągłego	stołu	
na	 rzecz	 zrównoważonej	 produkcji	 oleju	 palmowego	
w	kontekście	dyrektywy	RED”,	służącego	do	wykazywania	
zgodności	z	kryteriami	zrównoważonego	rozwoju	zgodnie	
z	dyrektywami	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	98/70/WE	
oraz	2009/28/WE.	DzUrz	UE	L	326,	24.11.2012	r.

4)	 Decyzja	wykonawcza	Komisji	2012/729/UE	z	23	listopa-
da	2012	r.	zmieniająca	decyzję	2008/866/WE	w	sprawie	
środków	 nadzwyczajnych	 zawieszających	 przywóz	
z	 Peru	 niektórych	 małży	 przeznaczonych	 do	 spożycia	
przez	 ludzi	 w	 odniesieniu	 do	 okresu	 jej	 stosowania.	
DzUrz	UE	L	327,	27.11.2012	r.

31	 Są	 to	 przepisy	 regulujące	 systemy	 zezwoleń	 (art.	 9	 ust.	 2	
dyrektywy	usługowej),	wymogi	podlegające	ocenie	(art.	15	ust.	5),	
działalność	 wielodyscyplinarną	 (art.	 25	 ust.	 3)	 oraz	 swobodę	
świadczenia	usług	(art.	16	ust.	1,	akapit	trzeci	oraz	art.	16	ust.	3,	
zdanie	 pierwsze).	 Państwa	 członkowskie	 zgłosiły	 do	 wzajemnej	
oceny	34	000	wymogów.	Zob.	Commission	Staff	Working	Paper:	
On the process of mutual evaluation…,	op.	cit.,	s.	11.

32	Świadczą	o	tym	m.in.	rezultaty	tzw.	sprawdzianów skutecz-
ności	 przeprowadzone	 dla	 budownictwa,	 usług	 dla	 przedsię-
biorstw	 i	 turystyki.	 Szczegóły	patrz	 European	Commission,	Com-Szczegóły	patrz	 European	Commission,	Com-
mission	Staff	Working	Document	on the result of the performance 
checks of the internal market for services (construction, business 
services and tourism),	accompanying	the	document:	Communica-
tion	 from	 the	Commission	on	 the	 implementation	of	 the	Services	
Directive.	A partnership for new growth in services	 2012-2015,	
SWD(2012)	147	final	,	8.6.2012.

33	Ibidem,	s.	12.

34	Ibidem.

35	 Zob.	 Komunikat	 Komisji: Lepsze Zarządzanie Jednolitym 
Rynkiem	…,	op.	cit.

36	Zatwierdzenie	ich	na	czerwcowym	szczycie	oraz	formalne	
przyjęcie	 przez	 Radę	 Europejską	 w	 kolejnym	 miesiącu	 stanowi	
zakończenie	cyklu	semestru	europejskiego.	Zalecenia	zostały	sfor-
mułowane	na	podstawie	opracowanych	przez	państwa	członkow-
skie	 wieloletnich	 programów	 konwergencji	 lub	 stabilności	 oraz	
rocznych	krajowych	programów	reform.	Podstawą	była	opubliko-
wana	w	listopadzie	2011	r.	i	jednocześnie	otwierająca	europejski	
semestr	 tzw.	 roczna	 analiza	 wzrostu	 gospodarczego	 (Annual 
Growth Survey).	 Szczegóły	 na	 temat	 organizacji	 europejskiego	
semestru	 patrz	 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
index_en.htm

37	Należą	do	nich	jeszcze	usługi	sieciowe,	które	w	UE	objęte	
są	 regulacjami	 sektorowymi	 i	 stanowią	 przedmiot	 oceny	Komisji	
w	ramach	opisywanego	procesu.

38	Ibidem,	s.	5.

39	Do	państw	członkowskich,	w	których	 liczba	uruchomio-
nych	w	2011	r.	postępowań	przekraczała	o	więcej	niż	10%	śred-
nią	unijną	(34	sprawy),	należały:	Belgia,	Niemcy,	Grecja,	Hiszpa-
nia,	Francja,	Włochy,	Holandia,	Polska,	Portugalia	i	Wielka	Bry-
tania.	 Zob.	 European	 Commission,	 Commission Staff Working 
Document: Making the Single Market Deliver. Annual Governan-

ce Check-Up 2011,	 SWD(2012)	 25	 final,	 24.2.2012,	 rys.	 25,	 
s.	41.

40 Tabela wyników rynku wewnętrznego,	zawierająca	ranking	
wdrożenia	przez	państwa	członkowskie	przepisów	rynku	wewnętrz-
nego,	publikowana	jest	systematycznie.	W	2011	r.	deficyt	transpo-
zycji	wyniósł	w	UE	1,2%,	co	stanowiło	wskaźnik	o	0,5	pkt.	proc.	
wyższy	 w	 porównaniu	 z	 2009	 r.	 i	 o	 0,2	 pkt.	 proc.	 wyższy	 od	
uchwalonego	w	2007	r.	przez	Radę	Europejską	docelowego	progu.	
Ibidem,	s.	6.	

41	Z	apelem	o	zaostrzenie	obowiązującego	progu	deficytu	trans-
pozycji	do	0,5%	oraz	ustalenia	na	tym	poziomie	tzw.	braku	zgodno-
ści	(chodzi	o	nieprawidłowe	wdrożenia	unijnych	aktów	prawnych)	
wystąpili	 do	 Komisji	 członkowie	 PE.	 Zob.	 Parlament	 Europejski,	
Plenary	 Session,	 Industry,	 Internal market: MEPs call for fast-track 
infringement procedures,	 22.05.2012,	http://www.europarl.europa.eu/	
news/pl/pressroom/content/20120522IPR45549/html/Internal-market-
MEPs-call-for-fast-track-infringement-procedures	 .	 Ponadto,	 w	 jed-Ponadto,	 w	 jed-
nym	z	 roboczych	dokumentów,	Komisja	 zwróciła	 się	 do	państw	
członkowskich	o	podjęcie	działań	służących	poprawie	transpozy-
cji,	 w	 szczególności	 ustalenie	 wskaźników	 deficytu	 transpozycji	
i	 braku	 zgodności	 na	 poziomie	 0%	 „[w] odniesieniu do kluczo-
wych aktów ustawodawczych dotyczących obszarów, w których 
istnieje potencjał wzrostu gospodarczego”.	 Zob.	 Komunikat	 KE: 
Lepsze Zarządzanie Jednolitym Rynkiem…,	op.	cit.

42	 Zob.	 European	 Commission,	 Commission Staff Working 
Paper: The Single Market through the lens of the people. A snap-
shot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns,	 SEC(2011)	
1003	final,	16.8.2011.

43	Tymczasem	Unia	kładzie	coraz	większy	nacisk	na	wymiar	
społeczny.	 Na	 przykład	 w	 Akcie o jednolitym rynku czytamy: 
„Rozwijane są nowe modele gospodarcze, w których kwestie spo-
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