
Wystąpienie Pani Minister Grażyny Henclewskiej na forum Komisji 
Parlamentu Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów (IMCO), 20 grudnia 2011 r. – podsumowanie prezydencji 
 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Posłanki i Panowie 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Szanowni Zebrani! 

 

 Mam zaszczyt stanąć dziś przed Państwem, aby w imieniu Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonać podsumowania najistotniejszych 

osiągnięć oraz rezultatów prac polskiej prezydencji w obszarze 

jednolitego rynku.  

 Mam nadzieję, że podejmowane przez nas w ostatnim półroczu działania 

na rzecz wzmocnienia rynku wewnętrznego, zwiększenia jego spoistości  

i efektywności, przyniosą wymierne korzyści dla europejskich obywateli  

i przedsiębiorców.  

 Nasze przywiązanie do idei rynku wewnętrznego sprawiło, że polska 

prezydencja przyjęła ambitny program w obszarze priorytetowym 

Integracja europejska jako źródło wzrostu, umiejscawiając działania na 

rzecz jednolitego rynku na pierwszym planie. 

 Przyszło nam działać w wyjątkowo niełatwych okolicznościach. Gdy  

w lipcu tego roku Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Waldemar 

Pawlak prezentował Państwu wytyczone przez nas cele, nikt jeszcze nie 

przypuszczał, że nadchodzące miesiące przyniosą tak dramatyczne 

wydarzenia, że przyszłość strefy EURO będzie zagrożona bardziej niż 

kiedykolwiek. 

 Podczas gdy oczy całego świata i rynków finansowych zwrócone były na 

przebieg dyskusji na kolejnych posiedzeniach Rady Europejskiej, polska 

prezydencja z jeszcze większym zaangażowaniem i przekonaniem 
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 Jesteśmy przekonani, że silny jednolity rynek ma ważną rolę do odegrania 

w aktualnej sytuacji kryzysu gospodarczego, jest niezbędny do walki  

z jego skutkami i potrzebny dla ożywienia wzrostu gospodarczego.  

 Wskazuje na to także opublikowane w ostatnim czasie przez Komisję 

Europejską Roczne Sprawozdanie Gospodarcze (Annual Growth Survey 

2012), które zaleca koncentrację działań na obszarach prowzrostowych, 

usunięcie istniejących przeszkód i sięgnięcie po niewykorzystany 

potencjał, m.in. w zakresie jednolitego patentu, pełnego wdrożenia 

dyrektywy usługowej oraz stworzenia jednolitego rynku cyfrowego.  

 Szczególnie ważne jest osiągnięcie konsensusu w odniesieniu do 

inicjatyw, które mogą w krótkim czasie uwolnić znaczny potencjał 

wzrostowy. Dlatego też, w trakcie sprawowania przez nas przewodnictwa 

kontynuowaliśmy działania na rzecz szybkiego wdrożenia inicjatyw 

zawartych w Single Market Act.  

 Z wielką satysfakcją mogę dzisiaj stwierdzić, że polska prezydencja 

zakończyła negocjacje z Parlamentem w zakresie  kluczowej propozycji 

Single Market Act, tj. ustanowienia patentu jednolitego.  Dzisiaj komisja 

JURI głosowała nad pakietem patentowym, co jest następnym krokiem na 

drodze do zakończenia prac w I czytaniu.  

 Zdaję sobie sprawę, że problematyka ta leży poza obszarem 

zainteresowania tej komisji, pragnę jednak zauważyć, że wypracowane 

przez polską Prezydencję porozumienie może aż o 80 procent zmniejszyć 

koszty uzyskania ochrony patentowej w Unii. Dzięki temu przedsiębiorcy 

będą mogli korzystać ze wspólnego dla całej Unii systemu ochrony 
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 Polska prezydencja zaawansowała także prace nad ostatnim elementem 

pakietu tj. umową międzynarodową, na mocy której ma powstać jednolity 

system rozstrzygania sporów patentowych przed Jednolitym Sądem 

Patentowym.   

 W rezultacie intensywnych sześciomiesięcznych prac nad projektem 

umowy, udało się osiągnąć porozumienie co do wszystkich 

najważniejszych z merytorycznego punktu widzenia kwestii. Do 

uzgodnienia pozostaje jedynie siedziba oddziału centralnego Jednolitego 

Sądu Patentowego. W ten sposób, po ponad 30 latach negocjacji, dojdzie 

do ustanowienia patentu jednolitego.  

 Kolejnym priorytetem Single Market Act, którym mieliśmy okazję się 

zająć był wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie normalizacji 

europejskiej.  

 Polska prezydencja rozpoczęła negocjacje w tej sprawie i zaawansowała 

je w stopniu, który powinien umożliwić przyjęcie projektu w procedurze  

I czytania w trakcie prezydencji duńskiej.  

 Obecnie z zainteresowaniem oczekujemy na projekt raportu Pani Poseł 

Sprawozdawcy Lary Comi [fonet.: Lary Komi] (EPP, IT), który ma być 

gotowy w styczniu 2012 r. 

 W podobnym stopniu udało się także zaawansować prace nad projektem 

rozporządzenia ws. systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 

(IMI). Wierzymy, że owocna współpraca prezydencji duńskiej z Panem 

Posłem Sprawozdawcą Adamem Bielanem (ECR, PL) doprowadzi do 

porozumienia w I czytaniu w pierwszej połowie przyszłego roku. 
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 Kontynuowaliśmy również prace nad wnioskami dotyczącymi ważnej 

legislacji technicznej. Dzięki wysiłkom Pana Posła Sprawozdawcy 

Salvatore Tatarella (EPP, IT) w czasie polskiej Prezydencji przyjęto 

projekt dyrektywy dotyczącej zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń 

do ciągników o wąskim rozstawie kół. 

 Udało się również w bardzo dużym stopniu zaawansować negocjacje nad 

projektem rozporządzenia ws. homologacji pojazdów rolniczych lub 

leśnych, w ramach, których Rada współpracowała z Panem Posłem 

Sprawozdawcą Antonio Panzeri [fonet.: Antonio Panceri] (S&D, IT), 

a także w odniesieniu do projektu rozporządzenia ws. homologacji  

i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców, 

gdzie współpracowaliśmy z Panem Posłem Sprawozdawcą Wimem van 

de Campem [fonet.: Wimem wan de Kampem] (EPP, NL). 

 Polska Prezydencja rozpoczęła i zaawansowała prace nad projektem 

dyrektywy ws. rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych. 

Liczymy na efektywną współpracę w tym zakresie Pana Posła 

Sprawozdawcy Malcolma Harboura [fonet.: Malkolma Harbora] 

(ECR, UK) z prezydencją duńską. 

 Zainicjowaliśmy bardzo istotne negocjacje dotyczące nowelizacji 

rozporządzenia ws. roamingu. Zaawansowanie prac przez polską 

prezydencję było niezbędne, aby prezydencja duńska mogła osiągnąć 

porozumienie w pierwszym czytaniu przed terminem wygaśnięciem 

obowiązującego rozporządzenia, który upływa w dniu 30 czerwca 2012 r. 

Doceniamy w związku z tym wysiłki Pani Poseł Sprawozdawcy Eija-

Ritta Korhola [fonet.: Eja Ritta Korhola] (EPP, FI) mające na celu 

postęp w pracach. 
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 Przedmiotem intensywnych prac polskiej prezydencji było także 

rozporządzenie dotyczące egzekwowania przez organy celne praw 

własności intelektualnej. 

 Ważnym elementem tych prac było publiczne wysłuchanie, które  

w listopadzie zorganizował w komisji IMCO Pan Poseł Sprawozdawca 

Jürgen Creutzmann [fonet.: Jurgen Krojcman] (ALDE, DE). Zwróciło 

ono uwagę na kluczowe kwestie, które wymagają dalszych dyskusji, takie 

jak sprawa zatrzymywania towarów w tranzycie, niszczenie małych 

przesyłek czy handel paralelny.  

 Polska prezydencja uczestniczyła ponadto w posiedzeniu „okrągłego 

stołu” w Strasburgu w tej sprawie, któremu przewodniczył właśnie Pan 

Poseł Creutzmann, jak również Pani Poseł Marielle Gallo [fonet.: 

Mariel Gallo] (EPP, FR). 

 Jeżeli chodzi o projekty, w odniesieniu do których, ze względu na termin 

publikacji propozycji Komisji Europejskiej, mogliśmy jedynie rozpocząć 

prace, to przede wszystkim należy wspomnieć projekt dotyczący 

dostosowania dziewięciu dyrektyw do nowych ram legislacyjnych  

w zakresie wprowadzania produktów na rynek Unii Europejskiej.  

 Prezydencja polska prowadziła prace nad pakietem jako całością, 

omawiając poszczególne zagadnienia, a nie poszczególne dostosowywane 

dyrektywy. Z pewnością fakt, że również Parlament Europejski traktuje 

cały pakiet jako jeden projekt, ułatwi dalsze prace w tym zakresie.  

 W okresie polskiej Prezydencji rozpoczęte zostały także prace nad 

nowelizacją dyrektywy w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla 

podpisów elektronicznych. Kwestia ujednolicenia przepisów w tej 

dziedzinie była także przedmiotem konferencji zorganizowanej  

w Warszawie w dniu 9 listopada br. 

 5



 Z niecierpliwością oczekujemy na propozycję Komisji Europejskiej  

w zakresie modernizacji dyrektywy dotyczącej uznawania kwalifikacji 

zawodowych. Z zainteresowaniem przyjęliśmy rezolucję Parlamentu 

Europejskiego w tej sprawie z listopada br.  

 W opinii Polski, analiza dotychczasowych doświadczeń i wprowadzenie 

na ich bazie modyfikacji do systemu uznawania kwalifikacji zawodowych 

w Unii Europejskiej jest jednym z istotnych i potrzebnych działań na 

rzecz poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz zwiększenia 

mobilności pracowników, szczególnie w zawodach regulowanych.  

 Z przyczyn niezależnych od polskiej Prezydencji, tj. znaczącego 

opóźnienia publikacji komunikatu przez Komisję Europejską, nie udało 

się zainicjować intensywnej debaty na temat handlu elektronicznego. 

Liczymy na to, że Prezydencja duńska podejmie się tego zadania. Warto 

podkreślić, że problematyka handlu elektronicznego spotyka się z bardzo 

żywym zainteresowaniem interesariuszy jednolitego rynku,  

w szczególności mając na uwadze potencjał rozwojowy, jaki posiada ten 

sektor gospodarki.  

 Z tego samego powodu niestety nie mogliśmy rozpocząć prac nad inną 

propozycją priorytetową Single Market Act - istotną legislacją z zakresu 

zamówień publicznych.  

Forum Jednolitego Rynku  

 Na zakończenie pragnę powiedzieć o wydarzeniu, o którym w tym gronie 

mówiło się szczególnie dużo w tym roku. Myślę, że zarówno polska 

prezydencja, jak i Parlament Europejski, a w szczególności komisja 

IMCO mogą być dumni z faktu, że to podczas polskiej Prezydencji miało 

miejsce pierwsze w historii Forum Jednolitego Rynku (Single Market 

Forum), zorganizowane z inicjatywy i przy wspólnym wysiłku 
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 W dniach od 2 do 4 października br. mieliśmy zaszczyt i przyjemność 

gościć w Krakowie ponad 1200 reprezentantów wszystkich środowisk 

zainteresowanych funkcjonowaniem i dalszym rozwojem rynku 

wewnętrznego, tj. członków organizacji społecznych, związków 

zawodowych, organizacji pracodawców, przedstawicieli zrzeszeń 

zawodowych i izb handlowych, ludzi nauki oraz liczną rzeszę 

przedsiębiorców reprezentujących wszystkie kategorie firm. 

 Raz jeszcze chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować Panu 

Przewodniczącemu Malcolmowi Harbourowi, Pani Poseł Róży Thun oraz 

wszystkim członkom komisji IMCO za aktywny udział w Forum oraz za 

wsparcie, jakiego udzieliliście Państwo realizacji tej inicjatywy. Z wielką 

satysfakcją przyjmujemy także Rezolucję Parlamentu ws. wyników 

Forum przyjętą w dniu 1 grudnia br. 

 Unikalny charakter Forum unaocznia także fakt, że przyjęta przez jego 

uczestników Deklaracja Krakowska stała się, z inicjatywy prezydencji 

polskiej i przy aktywnym poparciu wszystkich państw członkowskich, 

przedmiotem odrębnych Konkluzji Rady ws. wyników Forum.  

 Konkluzje te zostały przyjęte podczas posiedzenia Rady ds. 

Konkurencyjności w dniu 5 grudnia br. Rada z zadowoleniem przyjęła 

tekst Deklaracji Krakowskiej, a także odniosła się do jej postulatów, jak 

również podkreśliła konieczność organizowania podobnych wydarzeń  

w kolejnych latach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście 20. 

rocznicy utworzenia jednolitego rynku, która będzie miała miejsce  

w 2012 r. 
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 Ponadto, w tekście Konkluzji znalazło się zobowiązanie państw 

członkowskich do zapewnienia postępu w odniesieniu do likwidacji 20 

najistotniejszych barier, których listę zaprezentowano podczas Forum.   

 Jestem przekonana, że potraktowanie postulatów obywateli  

i przedsiębiorców zgłoszonych podczas Forum w tak priorytetowy sposób 

nadaje nową jakość dialogowi europejskiemu. Kształtując przepisy, także 

te dotyczące jednolitego rynku, musimy się bowiem wsłuchiwać w głos 

tych, dla których są one tworzone. 

 

Szanowni Państwo, 

 Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że przedstawione przeze mnie 

najistotniejsze przykłady podejmowanych przez prezydencję polską 

działań dobitnie świadczą o tym, że sprawy rynku wewnętrznego leżały 

naszej prezydencji na sercu, że staraliśmy się uczynić to, co w naszej 

mocy, by rynek wewnętrzny jeszcze lepiej służył europejskim 

obywatelom i przedsiębiorcom. 

 Pragnę wyrazić przekonanie, że nadchodząca prezydencja duńska, a także 

kolejna prezydencja – cypryjska, będą równie entuzjastycznie 

kontynuować nasze prace. 

 Chciałabym także serdecznie podziękować Paniom i Panom Posłom, 

członkom komisji IMCO, za tak dobrą współpracę z prezydencją,  

z naszymi ekspertami. Cieszę się, że znaleźliśmy w Państwu sojuszników 

naszej wspólnej sprawy – jednolitego rynku.  

 Jeżeli któreś z wymienionych przeze mnie zagadnień nie zostało 

wystarczająco naświetlone, z chęcią odpowiem na Państwa pytania. 

 Dziękuję za uwagę.  


