NOTATKA
z posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej
Data posiedzenia: 19 maja 2011 r.
Nr posiedzenia: 316

Posiedzeniu przewodniczył: senator Jan Wyrowiński – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Ogólne kwestie polityczne dotyczące rynku wewnętrznego.
2. Wybrane projekty z „12 dźwigni dla jednolitego rynku na 2012 r.”
zdefiniowanych w Komunikacie Komisji Europejskiej Single Market Act.
3. Problematyka swobodnego przepływu usług oraz rewizja Dyrektywy
Usługowej.
W posiedzeniu uczestniczyli: −

−

senatorowie członkowie komisji: Grzegorz Banaś, Stanisław Bisztyga, Jan
Dobrzyński, Tadeusz Gruszka, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Tomasz
Misiak, Antoni Motyczka, Andrzej Owczarek, Eryk Smulewicz, Marek
Trzciński, Jan Wyrowiński,
zaproszeni goście:
− Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu
Europejskiego (IMCO) :
− Wim van de Camp
− Jurgen Creutzmann
− Rafał Trzaskowski
− Komisja Gospodarki Sejmu RP:
− przewodniczący Wojciech Jasiński,
− zastępca przewodniczącego Antoni Mężydło

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji, senator Jan Wyrowiński powitał przybyłych gości i dokonał prezentacji
członków Komisji Gospodarki Narodowej. Poinformował, że celem spotkania jest dyskusja na temat
zagadnień dotyczących unijnego rynku wewnętrznego, w szczególności w zakresie zdefiniowanych w
Komunikacie Komisji Europejskiej Single Market Act „12 dźwigni dla jednolitego rynku na 2012 r.”.
Senator Wyrowiński wspomniał również o spotkaniu z przewodniczącym IMCO Malcolmem
Harbourem w Brukseli 20 kwietnia br.
Członek IMCO, Jurgen Creutzmann nawiązał do działań Komisji Europejskiej i Komisarza
odpowiedzialnego za rynek wewnętrzny i usługi, Michela Barniera, dążących do wzmocnienia
jednolitego rynku jako siły napędowej rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Zaproponowany przez KE
plan działania ma na celu przyjęcie do 2012 roku 12 kluczowych projektów, zwiększających szanse
inicjatyw podejmowanych przez podmioty działające na jednolitym rynku (konsumentów,
pracodawców i pracowników).
Senatorowie, członkowie Komisji Gospodarki Narodowej odnieśli się do wybranych zagadnień z
12 projektów dla jednolitego rynku. Poruszyli m.in. kwestie dotyczące wzajemnego uznawania
kwalifikacji zawodowych, funkcjonowania dyrektywy usługowej, alternatywnego rozstrzygania sporów
konsumenckich, elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania dokumentów oraz
funkcjonowania zamówień publicznych.

-2-

Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki poseł Wojciech Jasiński zwrócił uwagę na problemy
małych usługodawców, a poseł Antoni Mężydło poinformował o sejmowych pracach nad nowelizacją
ustawy o podpisie elektronicznym.
Do wypowiedzi posłów i senatorów odnieśli się członkowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów Rafał Trzaskowski i Jurgen Creutzmann. Poinformowali m.in. o pracach IMCO nad
zagadnieniami zawartymi w wypowiedziach senatorów Komisji Gospodarki Narodowej.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

