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Posiedzeniu przewodniczył: senator Jan Wyrowiński – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej.
Porządek posiedzenia: 1. Informacja rządu na temat „Rynek wewnętrzny – nowe sposoby na
ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie” jako priorytet polskiej
prezydencji w drugiej połowie 2011 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Grzegorz Banaś,
Stanisław Bisztyga, Tadeusz Gruszka, Stanisław Iwan, Stanisław Jurcewicz,
Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Krzysztof Majkowski, Antoni
Motyczka, Władysław Ortyl, Eryk Smulewicz, Marek Trzciński, Jan
Wyrowiński,
− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Jerzy
Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Stanisław Gorczyca,
Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan, Maciej Klima, Sławomir
Kowalski, Norbert Krajczy, Roman Ludwiczuk, Tomasz Misiak, Janusz
Rachoń , Andrzej Szewiński, Mariusz Witczak, Grzegorz Wojciechowski,
Jan Wyrowiński,
− posłowie do Parlamentu Europejskiego: Janusz Wojciechowski, Ryszard
Czarnecki,
−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:
− podsekretarz stanu Marcin Korolec,
− zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich Anna WilSzczepankowska,
− główny specjalista w Departamencie Spraw Europejskich Magdalena
Ochej,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− główny specjalista w Departamencie Polityki Ekonomicznej
Małgorzata Budzyńska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Jan Wyrowiński poinformował, że posiedzenie połączonych
komisji poświęcone jest omówieniu zagadnień dotyczących konsolidacji rynków państw unijnych,
a problematyka funkcjonowania rynku wewnętrznego będzie jednym z priorytetów polskiej
prezydencji w 2011 r. Przypomniał ponadto, że profesor Mario Monti przygotował na zlecenie
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso sprawozdanie pt. „Nowa strategia
na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy”. Na podstawie tego
dokumentu Komisja Europejska opublikowała komunikat zawierający 50 propozycji „na rzecz
poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany”. Senator Jan Wyrowiński podkreślił, że
ujednolicenie rynku europejskiego jest dobrym i bezpiecznym sposobem na wyjście z kryzysu
ekonomicznego, a w czasie naszej prezydencji należy spodziewać się wielu inicjatyw
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legislacyjnych zmierzających do zacieśniania powiązań rynkowych państw unijnych. Komisja
Gospodarki Narodowej będzie aktywnie się zajmować tą problematyką.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec omówił stanowisko rządu wobec
komunikatu KE w sprawie działań mających na celu ożywienie jednolitego rynku unijnego.
Według stanowiska rząd RP z zadowoleniem odnosi się zainicjowania ogólnoeuropejskiej debaty
o przyszłości rynku wewnętrznego, w wyniku której uzyskana będzie pogłębiona informacja na
temat stanowisk poszczególnych państw członkowskich w zakresie dalszej implementacji swobód
rynku wewnętrznego oraz innych polityk wpływających na funkcjonowanie tego rynku (np.
polityka spójności, handlowa, naukowa, klimatyczna, energetyczna). Według rządowego
stanowiska podstawowym warunkiem dla stworzenia w pełni jednolitego rynku jest również
eliminacja różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami UE, zarówno w aspekcie
społecznym, jak i gospodarczym.
Przewodniczący Jan Wyrowiński przypomniał, że przedmiotowy komunikat KE jest etapem
konsultacji społecznych, których zakończenie przewidziane jest na koniec 2011 r. Ponadto wskazał,
iż rząd w celu uzyskania większej akceptacji społecznej dla ujednolicania rynku wewnętrznego
powinien szerzej informować społeczeństwo o konkretnych korzyściach osiągniętych za sprawą
skonsolidowanego rynku. Jako przykład podał obniżenie ponoszonych przez konsumentów
kosztów użytkowania telefonów komórkowych o 70% oraz obniżenie cen biletów lotniczych
o 40%.
Senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego poruszali kwestie dotyczące m.in.
konkurencyjności rynków rolnych państw Unii Europejskiej, które w produkcji muszą zachować
określone standardy i krajów spoza Europy, nieograniczonych różnymi wymaganiami; prób
renacjonalizacji polityk narodowych w zakresie rynku wewnętrznego; ochrony praw konsumentów,
w tym m.in. uznawania identyfikacji kart płatniczych oraz prawa do informacji na temat
zaangażowania technik i technologii związanych z wytwarzaniem danego produktu, okresem
użytkowania oraz utylizacją.
Do podnoszonych w dyskusji zagadnień odniósł się minister Marcin Korolec, który nawiązał m.in.
do konieczności lepszego stanowienia prawa (better regulation), w kontekście wpływów świata
polityki oraz do znaczenia ocen wpływu regulacji na gospodarkę kraju.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

