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MATERIAŁY OIDE 
 
Akt o jednolitym rynku to propozycja działań przedstawiona przez KE, których celem jest pełne wykorzystanie potencjału 

wspólnego rynku, pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia. W informacji zawarto podstawowe 

dokumenty unijne m.in. pierwszy Akt o jednolitym rynku COM (2011) 206 i Akt II COM (2012) 573 i wskazano publikacje na 

ten temat. 
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I. WPROWADZENIE 

 

Kryzys finansowy, a co za tym idzie, potrzeba stymulowania wzrostu gospodarczego były powodem umieszczenia wśród 

priorytetów politycznych Komisji, działań na rzecz nowej strategii dla jednolitego rynku. Konsekwencją tego było przyjęcie 

Aktu o jednolitym rynku, który określa 12 "dźwigni" mających na celu trwałą poprawę sytuacji gospodarczej i zapewnienie 

nowych miejsc pracy. W październiku 2012 Komisja zaproponowała zestaw kolejnych 12 kluczowych działań, czyli  

Akt o jednolitym rynku II, który stanowi kontynuację pierwszego zestawu środków przedstawionych przez Komisję oraz jest 

nowym etapem w procesie pogłębiania i integracji jednolitego rynku. 

 

 

Single Market Act: State of Play, IMCO, 16 October 2014. 
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