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Jednolity rynek bardziej odporny na kryzysy

19
września
Komisja
Europejska
przedstawiła
nowy
instrument
nadzwyczajny
jednolitego
rynku
(SMEI).
Te
ramy
zarządzania
kryzysowego mają na celu zachowanie swobodnego przepływu towarów,
usług i osób oraz dostępności kluczowych towarów i usług w przypadku
przyszłych sytuacji nadzwyczajnych, z korzyścią dla obywateli i
przedsiębiorstw w całej UE.
Chociaż jednolity rynek okazał się naszym największym atutem w
zarządzaniu kryzysowym, pandemia COVID-19 uwypukliła strukturalne
niedociągnięcia utrudniające UE skuteczne reagowanie na sytuacje
nadzwyczajne w skoordynowany sposób. Jednostronne środki spowodowały
fragmentację rynku, co pogłębiło kryzys i dotknęło w szczególności
MŚP.
Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku uzupełnia inne unijne
środki ustawodawcze dotyczące zarządzania kryzysowego, takie jak
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, a także przepisy UE dotyczące
konkretnych sektorów, łańcuchów dostaw lub produktów, takich jak
zdrowie, półprzewodniki lub bezpieczeństwo żywnościowe, które już
przewidują ukierunkowane środki reagowania kryzysowego.
Nowy
instrument
tworzy
wyważone
ramy
zarządzania
kryzysowego
umożliwiające identyfikację różnych zagrożeń dla jednolitego rynku i
zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania poprzez:
• Stworzenie struktury zarządzania kryzysowego dla jednolitego rynku.
• Proponowanie nowych działań mających na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom dla jednolitego rynku.
• Dopuszczenie środków stosowanych w ostateczności w sytuacjach
nadzwyczajnych.
Dalsze działania
Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę
Unii Europejskiej. Po przyjęciu przez współustawodawców rozporządzenia
wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Kontekst
Od blisko 30 lat jednolity rynek jest najważniejszym atutem UE, który
oferuje pewność, skalę i dobry punkt wyjścia do globalnej ekspansji
dla unijnych przedsiębiorstw oraz zapewnia konsumentom powszechną
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dostępność produktów i usług wysokiej jakości.
Jednak w ostatnich kryzysach, a zwłaszcza w pierwszych dniach
pandemii COVID-19, przedsiębiorstwa i obywatele ucierpieli z powodu
ograniczeń
wejścia
na
rynek,
zakłóceń
w
dostawach
i
braku
przewidywalności
przepisów,
które
doprowadziły
do
fragmentacji
jednolitego rynku. Wewnątrzunijne ograniczenia wywozowe i ograniczenia
podróży,
przyjęte
w
odpowiedzi
na
pandemię,
ale
często
źle
zaprojektowane
lub
nieuzasadnione,
zakłóciły
swobodny
przepływ
towarów, usług i osób, powodując koszty gospodarcze i opóźnienia i
utrudniając ogólne reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Źródło i więcej informacji: tutaj oraz tu.
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