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The Internal Market and Consumer Protection (IMCO) Delegation: 

 Held an informative meeting with the Undersecretary of State in charge of the 
internal market focusing on the priorities of the forthcoming Polish Presidency of 
the European Union. 

 Held a constructive meeting with the EU Affairs Committee of the Sejm focusing 
on Internal market political issues and on specific topics currently in the pipeline.  

 Held an ample discussion with members of the Economic Committee of the Sejm 
and the National Economy Committee of the Senate on the IMCO related actions 
included in the 12 levers for the Single Market that are likely to be addressed 
during the Polish Presidency   

 Received an extensive presentation on the activities carried out by the Office of 
Competition and Consumer Protection (UOKiK). 

 Held an informative meeting on "advantages of and barriers to the single market of 
services in the EU" with members of the Cracow City Council's Committee on 
Innovation and Development and with the participation of a number of EU 
companies and academics. 

 Held a constructive meeting on  "how to overcome barriers in the free movement 
of goods and services in the EU" organised by the Marshall of Malopolska in the 
Cracow Technology Park with representatives of Business in the Malopolska 
Agency, the Cracow Special Economic Zone and European companies settled in 
the region. 

 Received detailed presentations on the activities carried out by the SOLVIT team 
in the Ministry of Economy and by the Polish ECC-Net Centre. 

 Visited Alexander Mann Solutions, a UK company operating in Cracow in the 
field of human resources (recruitment process outsourcing). 

 
 

 
IMCO's MEP participants 1:  
 
- Jürgen Creutzmann (ALDE), 
- Małgorzata Handzlik (EPP),  
- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (EPP),  
- Rafał Trzaskowski (EPP),  
- Wim Van de Camp (EPP). 

 

                                                 
1 Also participated: Federico Rossetto and Natalia Ewiakova from the Secretariat of the Committee on the 
Internal Market, Tom Feeley (ALDE political advisor), Lukasz Klejnowski (Assistant to Mrs Thun), Lukasz P. 
Kempara from the EP Information Office in Warsaw and interpreters. 
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Tuesday, 17 May 2011 
 
Visit to Alexander Mann Solutions (ASM) 
 
The delegation visited the Cracow Global Client Services Centre of Alexander Mann 
Solutions, a company supplying long-term, large-scale Recruitment Process Outsourcing 
(RPO) services as well as other services in areas such as employer branding, assessment and 
selection, and recruitment technology consultancy. Mr Vic Khan, Head of global services 
delivery for AMS, briefly presented the company, its history and its major clients. He also 
explained that the Cracow centre started in 2005 as a pilot project with 5 employees and can 
now count on more than 400 employees (95% of which are Polish). Mr Khan underlined that 
Cracow was chosen because of the availability of people with "talents" (thanks to the 
University) and language skills (AMS delivers services in 13 languages), and not only for the 
low cost factor.  
 
Questioned by the members of the delegation, Mr Khan explained that, from Cracow, AMS 
provides its services in many Member States (mainly UK, Germany and France), recruiting - 
for instance - "German workers for German companies operating in Germany". Usually a 
short list of potential candidates is drawn up on the basis of phone interviews and then the 
client company decides who to hire. He also stressed that for AMS the main challenges 
related to the internal market are in fact the different rules applied across the EU on data 
protection and taxation, while the labour laws seem to be out of date for companies providing 
services.  
 
Meeting in the Cracow City Council 
 
The delegation participated in a meeting on "Outsourcing investments in Cracow: advantages 
and barriers on the single market of services in the EU" organised by the Cracow City 
Council. The meeting was hosted by the representatives of the City Council and its 
Committee on Innovation and Development, with the participation of a number Business 
Process Outsourcing (BPO) / Information Technology Outsourcing (ITO) companies installed 
in Cracow, together with Academics from the University. 
 
After a short presentation of the BPO Sector in Poland and Cracow from a representative of 
ASPIRE (the Association of IT & Business Process Services Companies in Poland), a 
discussion moderated by the Chair of the City Council Committee on Innovation and   
Development, Mr Pawel Wegrzyn, was held. The need for stable and more elastic rules for 
access to public and EU funds for innovation and clearer rules on accounting was raised. Also 
the difficulties brought about by the different rules applied across the EU on VAT for 
companies outsourcing services in different Member States were addressed. The importance 
of SMEs for innovation was stressed and the local policy actions carried out to promote 
innovation were also briefly discussed.  
 
EP Members recalled the main objectives and the measures of the Single Market Act, stressed 
that sometimes the bureaucratic problems come from national rules rather than from 
Europeans' and underlined the need to improve the competitiveness of EU companies, also by 
overcoming the barriers to national markets. They also recalled that, in October, Cracow will 
host the Single Market Forum. On taxation the question of further EU harmonisation was 
raised, but Members had different opinions in this respect. 
The first day of the visit closed with a dinner with Mr Witold Latusek (Member of the Board 
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of the Malopolska Voivodship), Mr Krzysztof Krzysztofiak (President of the Malopolska 
Regional Development Agency), Mr Dawid Jarosz (Director of the Investor Service 
Department Malopolska Regional Development Agency), Mr Zdobysław Milewski (Deputy 
Director of the Chancellery of the Board of the Malopolska Voivodship) and Mr Maciej 
Jarczyk (Department of International Cooperation of the Malopolska Voivodship Office). 

 
Wednesday, 18 May 2011 (Cracow) 

 
 

Meeting in the Special Economic Zone bureau 
 
In the morning, the delegation moved to the Cracow Technology Park to participate in a 
meeting, organised by the Marshall of Malopolska, on "How can we overcome barriers in the 
free movement of goods and services in the EU". The following were also present: Mr Witold 
Latusek, Member of the Board of the Malopolska Voivodship, Mrs Wiesława Kornaś, 
President of the Cracow Technology Park and Mr Krzysztof Krzysztofiak, Director of the 
Malopolska Regional Development Agency, as well as representatives of the Cracow Special 
Economic Zone, the Business in Malopolska Agency, companies settled in Cracow and 
chambers of commerce, and the Association of IT&BPS Companies operating in Malopolska. 
 
The meeting started with a presentation of the Cracow Technology Park, created also thanks 
to EU funds, and a description was given of the support instruments (financial and non 
financial) taken by the Malopolska region and its agency to attract SMEs in the area and 
support their investments in innovation and also to help them benefit from the EU market.  
 
The different definitions applied across Europe to SMEs and micro-enterprises and the 
consequent right to access funds was raised. More precisely it appeared that companies can 
use non-permanent staff (which in some countries is not counted) in order to be considered 
micro-enterprises and benefit of this situation. Also the different remuneration levels of staff 
in the context of EU funded projects was addressed (maximum rates differ from one Member 
State to another). Labour market structures, educational systems and vocational skills, the 
recognition of professional qualifications were issues raised by participants. Also fiscal 
differences, the simplification of tax rules and reduction of red tape, were addressed and, to 
this regard, a harmonised tax base (not rate) was mentioned. The access of SMEs to public 
procurement, ensuring more transparency and harmonised rules and standards, was also raised 
together with the need for public private partnerships able to develop entrepreneurships and 
infrastructures. 
 
The EP Members recalled the Single market Forum that will take place in Cracow in October 
and  presented the current and future activities carried out by the Parliament and the IMCO 
Committee with the Single Market Act, and in particular on public procurement, the 
implementation of the Services Directive and the recognition of professional qualifications. 
They also explained that the national "gold plating" of EU laws leads to extra administrative 
burdens for companies and to a fragmented EU business environment. They suggested 
submitting their concerns to their political and sectoral representatives in Brussels. On tax 
harmonisation, different views were expressed. 
 
The meeting was followed by a press conference. 
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Wednesday, 18 May 2011 (Warsaw) 
 

 
Meeting with Mr Marcin Korolec - Undersecretary of State in the Ministry of Economy 
 
Mr Marcin Korolec, Undersecretary of State in the Ministry of Economy, in charge of the 
internal market, introduced the meeting underlining that "the European Union and the Single 
Market are quite synonymous". Internal market issues will therefore be among the main 
priorities of the Polish Presidency as it is a driving force for growth and EU integration and 
the importance of the Single Market Act was stressed. Mr Korolec announced that the 
informal Competitiveness Council on 22-23 July will address the future of the EU industry 
"as a vision", while the Single Market Forum to be held in Cracow on 2-4 October will be one 
of the main events of the whole Presidency. Welcoming "most" of the 12 levers for the 
relaunch of the Single Market, he listed some of the issues that will be addressed during the 
Presidency, such as the EU patent, all the e-initiatives and the standardisation package. He 
also underlined the importance of a renewed Energy policy, but expressed doubts on measures 
related to the taxation of energy). The Undersecretary also stressed the need for a Free Trade 
Zone between Ukraine and the EU, underlining the importance of expanding the single 
market and EU standards to neighbouring countries without necessarily further enlarging the 
EU. He finally stressed the need for new development and trade policies for North Africa 
which could eventually restrain illegal immigration to the EU. 
 
The Single Market Act measures, energy taxation, EU enlargement, consumer rights 
protection, data-roaming, the "popularity" of the EU among its citizens, tax harmonisation for 
companies, labour market legislation, the recognition of professional qualifications and 
mobility of workers, the attractiveness of the EU market for foreign business as well as the 
problem of "gold plating" EU laws were addressed by the Members of the EP delegation. On 
tax harmonisation, the Undersecretary clarified the need for a similar base to be taxed defined 
at EU level but Member States must be free to decide the rates.    
 
Meeting with SOLVIT and ECC NET representatives 
 
SOLVIT is an informal on-line problem solving network in which EU Member States work 
together to solve without legal proceedings problems caused by the misapplication of Internal 
Market law by public authorities. The SOLVIT team of the Ministry of Economy presented to 
Members its role, its organisation, its specific activities and its main achievements. The policy 
areas SOLVIT Poland has mostly dealt with are: social security, residence permits, 
recognition of professional qualifications and diplomas, and border controls. The majority of 
the cases closed in 2010 referred to Ireland (38%) and UK (19%), followed by Italy (8%), 
France and Germany (both 7%). The wide range of promotional activities aimed at informing 
people of the existence of this important tool were also described. 
 
The network of European Consumer Centres (ECC-Net) serves EU consumers shopping for 
goods and services on the European market, providing them with advice on their EU 
consumer rights and helping them with their disputes with traders in other EU countries. 
Members received a presentation from the Polish ECC-Net team. The number of cases 
reported to the centres of the ECC-Net network has increased by 40% since its beginning in 
2005. In 2010, the centres took nearly 60,000 calls from consumers across Europe. Almost 
50% of disputes could be resolved amicably through the intervention of the ECC-Net centres. 
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The Polish Centre  gets about 2400 complaints and inquiries annually. The cases are mostly 
related to the transport sector (delays, loss of luggage, online tickets, travel package, etc.), 
touristic accommodation (classification of hotels),timesharing, and online shopping (the 
purchase of tickets for concerts and matches). The promotional activities were also described, 
together with the cooperation carried out with public and private partners. 
 
 

Thursday, 19 May 2011 (Warsaw) 
 
 
Meeting with the Sejm's European Affairs Committee 
 
The delegation held a meeting with the Chairman, the deputy Chairmen and other Members of 
the European Affairs Committee of the Sejm. The national parliamentarians underlined that 
the completion of the internal market is very important but a lot still needs to be done. 
Welcoming the opening of the EU labour market to workers from 'new' Member States, they 
highlighted the barriers to e-commerce and the difficulties for online financial services. They 
also addressed the revision of the rules on mortgages and of the Services Directive together 
with the challenges related to the next multiannual financial framework (2014-2020) and the 
future of the common agricultural policy. The lower salaries provided by Polish vocational 
institutions compared to the rest of the EU was also raised as a possible problem of brain 
drain from the country. The harmonisation of taxes was addressed, pointing out that if a 
common base could be useful, the level of rates should be decided at national level. The 
Chairman announced that, at the end of June, his committee would be presenting a list of 
priorities for the Polish Presidency. 
 
MEPs welcomed the opening of the labour markets and stressed that IMCO will soon address 
the revision of the Services Directive. They also underlined that the new Consumer Rights 
Directive will improve consumer confidence in cross border online trade and mentioned  that 
IMCO has created a working group on e-commerce. Many problems still have to be tackled in 
the area of cross border payments (i.e. acceptance of foreign credit cards), cost of data 
roaming, medical services and pensions, while the internal market of services needs to be 
improved. On the other hand, it was stressed that many problems come from the national 
(mis)interpretation of EU rules. 
 
Joint meeting with the Economic Committee of the Sejm and the National Economy 
Committee of the Senate 
 
The Chairman of the Senate introduced the meeting underlining the importance of the Single 
Market and the need to strengthen it, as it is the best way to overcome the crisis. The Single 
Market Forum of Cracow was also mentioned as a major event of the Presidency. He then 
pointed out that this will be a priority for the Presidency and the Sejm and the Senate will give 
their contribution to this. The national parliamentarians addressed the measures included in 
the Single Market Act that are likely to be addressed during the Polish Presidency: the 
recognition of vocational training and skills acquired in a different Member State and the need 
to adapt the Directive on professional qualifications, the implementation of the Services 
Directive and the problems still to be tackled (points of single contact, linguistic issues, etc).  
On the revision and the simplification of public procurement rules, the need to help SMEs and 
improve the situation of small service providers (high cost of legal consultations and trials)  
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and to tackle the competition carried out by non-EU companies (i.e. Chinese) in this sector 
were addressed. Underlining that the Digital Agenda is one of the priorities, parliamentarians 
expressed high expectations on the new upcoming legislation on the e-signature and e-
authentication in order to boost cross border trade and make it safer and cheaper. They also 
stressed the importance of  improving the access to alternative dispute resolution (ADR) 
schemes in order to strengthen consumer rights and improve their confidence in cross border 
purchases, and to enhance the single market giving more opportunities to businesses and 
making trade safer.  
 
The members of the EP delegation took note of the concerns expressed and described the 
forthcoming activities that will be carried out by IMCO in the coming months. More 
precisely, underlining that whilstcompanies support the single market, major internal market 
instruments (such as the Services Directive, Professional Qualifications Directive, Mobility of 
workers and Public procurement rules, etc) need a revision and a clarification of their 
interpretation in order to eliminate the existing barriers, while the Consumer Rights Directive 
was under negotiation. The need of consultations with national parliaments (joint debates, 
hearings, etc) was also stressed. On Public procurement, members agreed that a "Chinese" 
problem exists, stressing that the "cheapest option" profits to foreign companies that pay 
lower wages than in the EU, and that this issue needs to be addressed. The future IMCO work 
on collective redress schemes was also mentioned. 
 
Meeting with Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, President of the Office of 
Competition and Consumer Protection (UOKiK) 
 
The President and the staff of UOKiK gave an overview of the office's role, powers, 
responsibilities and activities in the fields of competition (i.e. against abuses of a dominant 
position and cartels, authorisation of State aids, etc) and consumer protection (during the 
lawmaking process, proceedings on illegal practices infringing consumer interests, general 
product safety, etc). The President underlined that consumer protection will be among the 
priorities of the Polish Presidency and that UOKiK, celebrating its 20th anniversary this year, 
will take part in achieving this goal. Amongst the biggest challenges for the Presidency, the 
following were mentioned: the correct information provided to consumers about their rights, 
the Proposal on Alternative Dispute Resolution, the Revision of the Package Travel Directive 
and Market surveillance.  
 
The UOKiK communication strategy was also extensively described, as it is considered of 
great importance for the education and the information of consumers: many actions are 
focused on students, journalists (with a Prize for articles on consumer protection) and the 
general public (through the website, the participation and the organisation of events, the 
release of leaflets, etc). Some actions are also aimed at informing and educating businesses on 
consumer rights. Replying to Members questions, the close cooperation with SOLVIT, the 
ECC-Net (that has its seat in the UOKiK premises) and other public and private bodies both at 
national and EU level was underlined. The meeting closed by the wish that the visit of the 
delegation is a starting point for future cooperation between UOKiK and the European 
Parliament (and in particular the IMCO committee), especially in view of the Polish 
Presidency. 



The delegation in the news 
 

Komisja Rynku Wewnętrznego PE obradowała w Krakowie  

 

PAP 2011-05-18, ostatnia aktualizacja 2011-05-18 18:20:16.0  

O przeszkodach i barierach w rozwoju unijnego rynku wewnętrznego rozmawiali w środę w Krakowie z 
małopolskimi przedsiębiorcami członkowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Parlamentu Europejskiego.  

Komisja odwiedziła Kraków w związku z rozpoczynającą się wkrótce polską prezydencją. W październiku 
odbędzie się w Krakowie Forum Rynku Wewnętrznego, w którym weźmie udział 700 uczestników z całej Unii 
Europejskiej.  
 
"Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że mamy sporo do zrobienia w kwestii wspólnego rynku, ponieważ w 
Brukseli rynek wewnętrzny wydaje się kompletny, natomiast tu występują spore problemy praktyczne, które nadal 
należy rozwiązywać" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Wim van de Camp z Holandii. Jako przykład podał 
postulaty polskich przedsiębiorców dotyczące harmonizacji w systemach podatkowych, większej elastyczności 
prawa pracy, jasnego oddzielenia odpowiedzialności państwa, Unii i samorządów.  
 
Z kolei europoseł Jurgen Creutzmann z Niemiec wskazał, że - jak się okazało - prawie we wszystkich państwach 
członkowskich UE występują te same bariery: podatkowe, technologiczne i biurokratyczne. "Musimy na szczeblu 
europejskim starać się unikać tych barier, a szczególnie biurokracji, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa 
bardzo z tego powodu cierpią" - powiedział. Podkreślił "wielki potencjał wzrostowy małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, ponieważ w Polsce udział MŚP w tworzeniu PBK wynosi ok. 47 proc., natomiast 
przeciętna europejska to 58 proc.".  
 
Jak poinformowała Róża Thun, komisja znajduje się w trakcie prac nad tym, jak znosić bariery rynku 
wewnętrznego. "Osiągnięte już zostało bardzo dużo, ale jeszcze tych barier jest mnóstwo. Komisja Europejska 
wyliczyła, że gdyby te bariery zlikwidować, tzn. gdyby UE zaczęła funkcjonować jako wspólny rynek, to 
europejskie PBK podniosłoby się o 2 proc. To jest jeszcze ciągle niewykorzystany potencjał, który jest nam 
potrzeby, żebyśmy wyszli szybko z kłopotów finansowych. Stąd nasze spotkanie z przedsiębiorcami w 
Małopolsce jest ważne" - powiedziała europosłanka.  
 
Zarówno Róża Thun, jak i Małgorzata Handzlik podkreślały konieczność aktywizacji przedsiębiorców i zachęcały 
do kontaktowania się w ich sprawach z europosłami. Gospodarzami spotkania byli prezesi Krakowskiego Parku 
Technologicznego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, współpracujący ze sobą w ramach projektu 
Centrum Business in Małopolska. Zarząd województwa małopolskiego reprezentował Witold Latusek.  
 
Source: 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9622845,Komisja_Rynku_Wewnetrznego_PE_obradowala_w_Krakowie.html 
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Komisja Rynku Wewnętrznego PE 
obradowała w Krakowie  
18:19, 18.05.2011 

O przeszkodach i barierach w rozwoju unijnego rynku wewnętrznego 
rozmawiali w środę w Krakowie z małopolskimi przedsiębiorcami członkowie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu 
Europejskiego. Komisja odwiedziła Kraków w związku z rozpoczynającą się wkrótce polską 
prezydencją. W październiku odbędzie się w Krakowie Forum Rynku Wewnętrznego, w którym weźmie 
udział 700 uczestników z całej Unii Europejskiej. 
 
- Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że mamy sporo do zrobienia w kwestii wspólnego rynku, ponieważ 
w Brukseli rynek wewnętrzny wydaje się kompletny, natomiast tu występują spore problemy praktyczne, 
które nadal należy rozwiązywać - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Wim van de Camp z Holandii. Jako 
przykład podał postulaty polskich przedsiębiorców dotyczące harmonizacji w systemach podatkowych, 
większej elastyczności prawa pracy, jasnego oddzielenia odpowiedzialności państwa, Unii i samorządów. 
 
Z kolei europoseł Jurgen Creutzmann z Niemiec wskazał, że - jak się okazało - prawie we wszystkich 
państwach członkowskich UE występują te same bariery: podatkowe, technologiczne i biurokratyczne. - 
Musimy na szczeblu europejskim starać się unikać tych barier, a szczególnie biurokracji, ponieważ małe i 
średnie przedsiębiorstwa bardzo z tego powodu cierpią - powiedział. Podkreślił "wielki potencjał wzrostowy 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ponieważ w Polsce udział MŚP w tworzeniu PBK wynosi ok. 47 
proc., natomiast przeciętna europejska to 58 proc.". 
 
Jak poinformowała Róża Thun, komisja znajduje się w trakcie prac nad tym, jak znosić bariery rynku 
wewnętrznego. - Osiągnięte już zostało bardzo dużo, ale jeszcze tych barier jest mnóstwo. Komisja 
Europejska wyliczyła, że gdyby te bariery zlikwidować, tzn. gdyby UE zaczęła funkcjonować jako wspólny 
rynek, to europejskie PBK podniosłoby się o 2 proc. To jest jeszcze ciągle niewykorzystany potencjał, który 
jest na potrzeby, żebyśmy wyszli szybko z kłopotów finansowych. Stąd nasze spotkanie z przedsiębiorcami 
w Małopolsce jest ważne - powiedziała europosłanka. 
 
Zarówno Róża Thun, jak i Małgorzata Handzlik podkreślały konieczność aktywizacji przedsiębiorców i 
zachęcały do kontaktowania się w ich sprawach z europosłami. Gospodarzami spotkania byli prezesi 
Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, współpracujący ze 
sobą w ramach projektu Centrum Business in Małopolska. Zarząd województwa małopolskiego 
reprezentował Witold Latusek. 
 
(PAP, M.A.) 

Source: 
http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/komisja-rynku-wewnetrznego-pe-obradowala-w-
krakowie/4532315 
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Kraków podpowiada Unii, zorganizuje forum 

 

Mateusz Żurawik 2011-05-18, ostatnia aktualizacja 2011-05-18 20:05:10.0  

Unia Europejska potrzebuje zniesienia barier na wspólnym rynku - uważają posłowie z Parlamentu 
Europejskiego, którzy spotkali się z krakowskimi przedsiębiorcami. 

Członkowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów spotkali się z krakowskim biznesem, by 
ustalić, co najbardziej hamuje rozwój polskich firm na wspólnym unijnym rynku. Jak twierdzą posłowie PE, 
przedsiębiorcy skarżą się przede wszystkim na zawiłe przepisy poszczególnych krajów i biurokrację. 
 
- W całej Unii mamy dwadzieścia siedem różnych praw pracy, a w przypadku zamówień publicznych decyduje 
cena zaproponowana przez uczestników przetargu. Do tego wciąż w Unii nie uznawanych jest wiele kompetencji 
zdobytych w Polsce, a biurokracji jest ciągle coraz więcej - wylicza skargi przedsiębiorców europosłanka Róża 
Thun z Europejskiej Partii Ludowej. - Przyjechaliśmy do Krakowa, by wsłuchać się w potrzeby biznesu. Dzięki 
temu w Brukseli będziemy mogli sprawniej zabiegać o interesy przedsiębiorców - dodała. 
 
Parlamentarzyści przyznali jednak, że Unia wszystkiego za Polskę nie rozwiąże. - To Polska musi poradzić sobie 
z problemami z infrastrukturą oraz popracować nad dostosowaniem swojego systemu edukacji do wymogów 
europejskiego rynku pracy - uważa europoseł Juergen Creutzmann z Sojuszu Liberałów i Demokratów na rzecz 
Europy. 
 
Europarlamentarzyści zapowiadają, że to nie koniec spotkań z polskim biznesem. W październiku zamierzają 
zorganizować w Krakowie unijne forum rynku wewnętrznego. 
 

 
 
Source:  
http://krakow.gazeta.pl/krakow/55,44425,8729541,,,,9623412.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE469.709v01-00 10/19 CM\872031EN.doc 

EN 

http://krakow.gazeta.pl/krakow/www.gazeta.pl�
http://krakow.gazeta.pl/krakow/55,44425,8729541,,,,9623412.html


CM\872031EN.doc 11/19 PE469.709v01-00 

 EN 

Instytucje UE | 18.05.2011 

Delegacje komisji Parlamentu 
Europejskiego obradują w Polsce 
O przeszkodach i barierach w rozwoju unijnego rynku wewnętrznego rozmawiali w Krakowie 
z małopolskimi przedsiębiorcami członkowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów Parlamentu Europejskiego. 

W skrócie: 
O przeszkodach i barierach w rozwoju unijnego rynku wewnętrznego rozmawiali w Krakowie 
z małopolskimi przedsiębiorcami członkowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów Parlamentu Europejskiego.  

W tym tygodniu w Polsce obraduje aż siedem delegacji różnych komisji Parlamentu 
Europejskiego, które przyjeżdżają w związku z rozpoczynającym się 1 lipca polskim 
przewodnictwem w Radzie UE.  

W czasie prezydencji - w październiku - w Krakowie odbędzie się Forum Rynku 
Wewnętrznego, w którym ma uczestniczyć 700 uczestników z całej Unii Europejskiej, w tym 
unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier.  

Europosłanka PO Róża Thun poinformowała na środowym posiedzeniu, że komisja rynku 
wewnętrznego PE przygotowuje właśnie zmiany unijnego prawa, które mają doprowadzić do 
zniesienia barier istniejących wciąż na wspólnym rynku.  

"Komisja Europejska wyliczyła, że gdyby te bariery zlikwidować, tzn. gdyby UE zaczęła 
funkcjonować jako wspólny rynek, to europejskie PBK podniosłoby się o 2 proc. To jest 
jeszcze ciągle niewykorzystany potencjał, który jest nam potrzeby, żebyśmy wyszli szybko z 
kłopotów finansowych. Stąd nasze spotkanie z przedsiębiorcami w Małopolsce jest ważne" – 
podkreśliła Thun należąca do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, którą za PAP cytuje 
bankier.pl.  

Holenderski europarlamentarzysta Wim van de Camp -  z tej samej grupy politycznej - 
przyznał, że dopiero w Krakowie zorientował się ile w tej kwestii jest jeszcze do zrobienia. 
„W Brukseli rynek wewnętrzny wydaje się kompletny, natomiast tu występują spore 
problemy praktyczne, które nadal należy rozwiązywać" - powiedział dziennikarzom po 
spotkaniu w Krakowie.  

Jak poinformowały służby prasowe PE w przesłanym euractiv.pl komunikacie, w tym 
tygodniu do Polski przyjeżdżają delegacje aż siedmiu komisji unijnego zgromadzenia. 
Europosłowie mają rozmawiać z przedstawicielami polskiego parlamentu, rządu i 
społeczeństwa obywatelskiego na temat planów polskiej prezydencji.  

Według tego komunikatu, w poniedziałek do Warszawy przyleciała delegacja Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia, która gościła w Sejmie, Senacie, w Ministerstwie Pracy i 
Polityki Socjalnej, a także w biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania 
Elżbiety Radziszewskiej. Tematy ich  rozmów, to m.in. ustawa parytetowa, rozwiązania 
prawne na rzecz walki z przemocą w rodzinie oraz urlopy rodzicielskie: dla matek i ojców.  

http://www.euractiv.pl/eurowybory
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We wtorek w Gdańsku wizytę rozpoczęła delegacja Komisji Rybołówstwa, która zajmuje się  
m.in. przyszłością unijnej polityki rybołówstwa, a do Krakowa przyleciała właśnie delegacja 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która w środę dyskutowała tam  o 
znoszeniu barier na jednolitym rynku.  

W środę spotkania w Warszawie rozpoczęli posłowie z Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE. Rozmowy w Sejmie i 
Senacie oraz z ministrami zdrowia, środowiska i rolnictwa, a także z organizacjami 
pozarządowymi, dotyczą m.in. europejskich planów redukcji emisji dwutlenku węgla, 
środowiskowych aspektów reformy Wspólnej Polityki Rolnej i planów budowy elektrowni 
atomowych za wschodnią granicą Polski.  

W czwartek do Warszawy przylatuje delegacja Komisji Spraw Gospodarczych i 
Monetarnych, która będzie rozmawiała o reformie systemu finansów w Unii Europejskiej, 
walce z kryzysem i  o nowym ładzie gospodarczym.  

W przyszłym tygodniu, we wtorek wizytę w Polsce rozpocznie delegacja Komisji 
Konstytucyjnej PE. "Interesują nas kwestie wynikające z wprowadzania w życie Traktatu z 
Lizbony: tworzenie służby działań zewnętrznych, instytucjonalne ramy negocjacji 
porozumień budżetowych. Z rzeczy, które mogą znaleźć rozstrzygnięcie w czasie polskiej 
prezydencji ważną kwestią będzie reforma ordynacji wyborczej do Parlamentu 
Europejskiego" - zapowiedział członek tej komisji, europoseł PO Rafał Trzaskowski.  

Dwa dni później, 26 maja, w Warszawie ma zagościć delegacja Komisji Budżetowej PE. 
"Parlament Europejski uważa polską prezydencję za swojego sojusznika w negocjowaniu 
odpowiedniego i odpowiedzialnego budżetu Unii na 2012 i przyszłych wieloletnich ram 
finansowych po 2013 roku. Te dwie kwestie będą głównymi tematami naszej wizyty w 
Ministerstwie Finansów i Sejmie" - powiedziała Sidonia Jędrzejewska, z tej komisji. 
Europosłanka PO była jedna z kilku osób, które negocjowały tegoroczny  budżet UE. (bba) 

Source:  
http://www.euractiv.pl/eurowybory/artykul/delegacje-komisji-parlamentu-europejskiego-obraduj-w-polsce-
002650  

http://www.euractiv.pl/eurowybory/artykul/delegacje-komisji-parlamentu-europejskiego-obraduj-w-polsce-002650
http://www.euractiv.pl/eurowybory/artykul/delegacje-komisji-parlamentu-europejskiego-obraduj-w-polsce-002650
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20 maja 2011 r. 

MG: Polska Prezydencja będzie rozwijać wewnętrzny rynek 

Rozwój rynku wewnętrznego Unii Europejskiej to jeden z kluczowych priorytetów Ministerstwa Gospodarki na czas 
polskiej Prezydencji w Radzie UE - powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec na spotkaniu z przedstawicielami 
Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego i Konsumentów (IMCO). 

Polska z zadowoleniem przyjęła większość zaproponowanych przez Komisję Europejską inicjatyw nowego Single 
Market Act, który wyznacza zadania Prezydencji w zakresie rynku wewnętrznego.  
Resort gospodarki planuje skoncentrować swoje działania m.in. na rozwoju rynku usług elektronicznych. – Chcemy 
ograniczać bariery prawne i administracyjne, aby ułatwić przedsiębiorcom przeprowadzanie transakcji transgranicznych 
on-line – zapowiedział wiceminister Korolec. Polska Prezydencja będzie dążyć do sfinalizowania prac nad stworzeniem 
taniego i łatwo dostępnego systemu patentowego. 

Okazją do promowania idei rynku wewnętrznego będzie Forum Rynku Wewnętrznego (SIMFO) zorganizowane przez 
Ministerstwo Gospodarki oraz Parlament i Komisję Europejską. Odbędzie się ono w październiku, w Krakowie. 

Delegaci IMCO zwracali również uwagę na potrzebę harmonizacji rynku i pracy oraz praw konsumentów wśród państw 
członkowskich. - To trudne zadanie, gdyż zarówno prawo, jak i zwyczaje w poszczególnych krajach UE bardzo się 
różnią. Możliwy jest jednak kompromis - podkreślił Jurgen Creutzmann, przedstawiciel IMCO. 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad 
przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki 
celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. 

msol 

Source:  
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/mg_polska_prezydencja_bedzie_rozwijac_wewnetrzny_rynek-
a_13918.htm 
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Prezydencja chce wzmocnić rynek wewnętrzny UE  

Polska Prezydencja chce wzmocnić rynek wewnętrzny UE  

Rozwój rynku wewnętrznego Unii Europejskiej to jeden z kluczowych priorytetów Ministerstwa 

Gospodarki na czas polskiej Prezydencji w Radzie UE - powiedział wiceminister gospodarki 

Marcin Korolec na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rynku 

Wewnętrznego i Konsumentów (IMCO). Rozmowy odbyły się 18 maja 2011 r. w Warszawie.  

Wiceminister Korolec podkreślił, że Polska z zadowoleniem przyjęła większość zaproponowanych 

przez Komisję Europejską inicjatyw nowego Single Market Act. Dokument ten wyznacza zadania 

Prezydencji w zakresie rynku wewnętrznego. - Cieszy nas, że propozycje legislacyjne Komisji w tym 

obszarze pokrywają się z  kwestiami, na które zwracali uwagę również polscy przedsiębiorcy – 

zaznaczył. 

 

Podsekretarz stanu w MG zwrócił uwagę, że resort gospodarki planuje skoncentrować swoje działania 

m.in. na rozwoju rynku usług elektronicznych. – Chcemy ograniczać bariery prawne i administracyjne, 

aby ułatwić przedsiębiorcom przeprowadzanie transakcji transgranicznych on-line – zapowiedział 

wiceminister Korolec. 

Wiceszef resortu gospodarki zaznaczył również, że Polska popiera potrzebę utworzenia rynku 

wewnętrznego usług cyfrowych (digital single market). - Według szacunków, stymulowanie szybkiego 

rozwoju tego rynku do 2020 roku może przynieść Unii korzyści w wysokości dodatkowych 4 proc PKB 

– przekonywał.   
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Wiceminister Marcin Korolec nadmienił także, że polska Prezydencja będzie dążyć do sfinalizowania 

prac nad stworzeniem taniego i łatwo dostępnego systemu patentowego. 

Dobrą okazją do promowania idei rynku wewnętrznego będzie organizowane przez Ministerstwo 

Gospodarki oraz Parlament i Komisję Europejską Forum Rynku Wewnętrznego (SIMFO). – Celem 

konferencji jest zapoznanie obywateli i przedsiębiorców z prawami i możliwościami jakie przysługują 

im na jednolitym rynku – powiedział. Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie w dniach 3-4 

października 2011 r.  

- Zależy nam na rozszerzeniu zakresu jednolitego rynku na sektory nowo powstające, takie jak handel 

elektroniczny. Dlatego też popieramy zamierzenia polskiej Prezydencji w tym obszarze – zapewnił 

Jurgen Creutzmann, przedstawiciel IMCO. 

 

Delegaci IMCO zwracali również uwagę na potrzebę harmonizacji rynku i pracy oraz praw 

konsumentów wśród państw członkowskich. - To trudne zadanie, gdyż zarówno prawo, jak i zwyczaje 

w poszczególnych krajach UE bardzo się różnią. Możliwy jest jednak kompromis - podkreślił Jurgen 

Creutzmann. 

W spotkaniu wzięli także udział m.in.: Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN i Wilhelmus 

Gerardus Johannes Maria (Wim) van de Camp z Europejskiej Partii Ludowej (EPP).  

*** 
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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) odpowiada za nadzór 

legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, 

swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych 

konsumentów. 

Przewodniczącym Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest Malcolm Harbour. 

Source: http://www.mg.gov.pl/node/13441 
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Photos of the IMCO Delegation to Poland 
 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110524ATT
20112/20110524ATT20112EN.pdf  
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