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Porządek posiedzenia: 1. Średnio i długookresowe kierunki rozwoju Jednolitego Rynku w UE
w kontekście strategii Europa 2020 i dwunastu projektów komisarza
Michela Barniera.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Grzegorz Banaś,
Stanisław Bisztyga, Jan Dobrzyński Tadeusz Gruszka, Stanisław Iwan,
Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Krzysztof
Majkowski, Tomasz Misiak, Antoni Motyczka, Władysław Ortyl, Andrzej
Owczarek, Eryk Smulewicz, Marek Trzciński, Jan Wyrowiński,
− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Grzegorz Banaś,

Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Stanisław Gorczyca, Tadeusz Gruszka,
Witold Idczak, Stanisław Iwan, Sławomir Kowalski, Norbert Krajczy, Roman
Ludwiczuk, Tomasz Misiak, Janusz Rachoń , Andrzej Szewiński, Mariusz
Witczak, Grzegorz Wojciechowski, Edmund Wittbrodt, Jan Wyrowiński,
−

poseł Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz.
−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:
− podsekretarz stanu Marcin Korolec,
− gł. specjalista w Departamencie Spraw Europejskich Piotr
Gołębiowski,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− gł. specjalista w Departamencie Polityki Ekonomicznej Małgorzata
Budzyńska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację na temat kierunków rozwoju jednolitego rynku Unii Europejskiej przedstawił
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec. Pokreślił, że na przyszły kształt
jednolitego rynku UE należy spojrzeć przez pryzmat kilku dokumentów: opublikowanej w marcu
2010 r. strategii „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu”, opublikowanego w maju 2010 r. raportu prof. Mario
Montiego pt. „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa
Europy” oraz opublikowanego w kwietniu 2011 r. dokumentu „Akt o jednolitym rynku, Dwanaście
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania - Wspólnie na rzecz
nowego wzrostu gospodarczego”.
Minister Marcin Korolec podkreślił, że rząd pozytywnie ocenia większość propozycji zawartych
w tych dokumentach. Za zasadne uznaje modernizację przepisów dotyczących m.in.: uznawania
kwalifikacji zawodowych, świadczenia usług, delegowania pracowników czy ochrony praw
własności intelektualnej. Polska jest w sposób szczególny zainteresowana działaniami związanymi
ze wzmocnieniem infrastruktury transportowej, energetycznej czy cyfrowej. Istotnym problemem
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pozostaje kwestia budowy zaufania odnośnie transakcji internetowych oraz funkcjonowanie
zamówień publicznych. Niepokój budzi tzw. podatek energetyczny (powiązany z emisją dwutlenku
węgla) oraz ramy prawne funkcjonowania małych i średnich firm. Podkreślił, że kwestia jednolitego
rynku UE jest jednym z priorytetów polskiej prezydencji.
Poseł Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz zwrócił uwagę na niejasną sytuację prawną
i podatkową polskich przedsiębiorców usiłujących konkurować na rynku usług w innych krajach UE.
Dodał, że poważną trudnością jest każdorazowe ustalanie czy w stosunku do danego przedsiębiorcy
należy stosować przepisy prawa polskiego, czy kraju UE, w którym świadczy on usługi.
Senator Jan Wyrowiński podkreślił, że Komisja Gospodarki Narodowej wielokrotnie podnosiła
kwestie związane z funkcjonowaniem zamówień publicznych. Powołano Zespół ds. Zamówień
Publicznych, który będzie starał się zdefiniować obszar problemów oraz wypracować propozycje
zmian w ustawie o zamówieniach publicznych.
W trakcie dyskusji senatorowie poruszyli szereg kwestii związanych z problematyką dotyczącą
zamówień publicznych, polityki podatkowej w krajach UE, podpisu elektronicznego, pomocy dla
małych i średnich firm oraz jednolitego rynku energii.
Podsumowując obrady, senator Edmund Wittbrodt podziękował obecnym na posiedzeniu gościom
i senatorom za przedstawienie swoich uwag odnośnie kierunków rozwoju jednolitego rynku UE.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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