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Id-Delegazzjoni tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (IMCO):
•

Kellha laqgħa informattiva mas-Sotto Segretarju tal-Istat responsabbli għas-suq
intern li iffokat fuq il-prijoritajiet tal-Presidenza Pollakka tal-Unjoni Ewropea li
tmiss.

•

Kellha laqgħa kostruttiva mal-Kumitat tal-Affarijiet dwar l-UE tas-Sejm li iffokat
fuq il-kwistjonijiet politiëi tas-suq intern u fuq suāāetti speëifiëi li attwalment
huma pprogrammati.

•

Kellha diskussjoni estensiva mal-membri tal-Kumitat Ekonomiku tas-Sejm u lKumitat Nazzjonali tal-Ekonomija tas-Senat fuq l-azzjonijiet konessi mal-IMCO
inkluŜi fit-12-il riŜors għas-Suq Uniku li x'aktarx jiāu indirizzati matul il-Pesidenza
Pollakka

•

Laqgħet preŜentazzjoni estensiva dwar l-attivitajiet li twettqu mill-Uffiëju talKompetizzjoni u l-Ħarsien tal-Konsumatur (UOKiK).

•

Kellha laqgħa informattiva fuq "il-vantaāāi ta' u l-ostakli għas-suq uniku tasservizzi fl-UE" mal-membri tal-Kumitat tal-Kunsill tal-Belt ta' Krakovja fuq lInnovazzjoni u l-IŜvilupp u bil-parteëipazzjoni ta' numru ta' kumpaniji u
akkademiëi tal-UE.

•

Kellha laqgħa kostruttiva dwar "kif jitneħħew l-ostakli għall-moviment ħieles ta'
prodotti u servizzi fl-UE" organizzata mill-Marixxal tal-Malopolska fil-Park tatTeknoloāija ta' Krakovja b'rappreŜentanti tal-Kummerë fl-Aāenzija talMalopolska, fiŜ-śona Ekonomika Speëjali ta' Krakovja u fil-kumpaniji Ewropej
stabbiliti fir-reājun.

•

Kellha preŜentazzjonijiet dettaljati fuq l-attivitajiet li twettqu mit-tim SOLVIT filMinisteru tal-Ekonomija u mië-êentru Pollakk ECC-Net.

•

śaret lil Alexander Mann Solutions, kumpanija tar-Renju Unit li topera fi Krakovja
fil-qasam tar-riŜorsi umani (Esternalizzazzjoni tal-Proëess tar-Reklutaāā).

Il-parteëipanti MPE tal-IMCO 1
- Jürgen Creutzmann (ALDE),
- Małgorzata Handzlik (PPE),
- RóŜa Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),
- Rafał Trzaskowski (PPE),
- Wim Van de Camp (PPE).

1

Ipparteëipaw ukoll: Federico Rossetto u Natalia Ewiakova mis-Segretarjat tal-Kumitat tas-Suq Intern, Tom
Feely (konsulent politiku ALDE), Lukasz Klejnowski (Assistent tas-Sa Thun), Lukasz P. Kempara mill-Uffiëëju
tal-Informazzjoni tal-PE f'Varsavja u interpreti.
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It-Tlieta, 17 ta' Mejju 2011
śjara għand Alexander Mann Solutions (ASM)
Id-delegazzjoni Ŝaret ië-êentru tas-Servizzi Globali tal-Klijent ta' Krakovja ta' Alexander
Mann Solutions, kumpanija li tipprovdi servizzji ta' Esternalizzazzjoni tal-Proëess tarReklutaāā fit-tul, fuq skala kbira , kif ukoll servizzji oħra f'oqsma bħall-'employer branding',
il-valutazzjoni u l-għaŜla, u konsulenza dwar it-teknoloāika tar-reklutaāā. Is-Sur Vic Khan,
Kap tas-servizzji globali tal-AMS, ippreŜenta fil-qosor il-kumpanija, il-passat tagħha u lklijenti ewlenin tagħha.
Spjega ukoll illi ë-ëentru ta' Krakovja beda fl-2005 bħala
proāett pilota b'ħames ħaddiema u llum il-āurnata jgħodd aktar minn 400 ħaddiem (li 95%
minnhom huma Pollakki). Is-Sur Kahn enfasizza li Krakovja ntagħŜlet minħabba ddisponibbilità ta' nies b'"talenti" (graŜŜi għall-Università) u l-ħilijiet lingwistiëi (l-AMS toffri
servizzi fi 13-il lingwa), u mhux biss għal fattur ta' spejjeŜ baxxi.
Mistoqsi mill-membri tad-delegazzjoni, is-Sur Khan spjega li, minn Krakovja, l-AMS
tipprovdi s-servizzi tagħha f'ħafna Stati Membri (l-aktar fir-Renju Unit, il-Āermanja u fi
Franza), fejn tirrekluta - perezempju - "Ħaddiema ĀermaniŜi għall-Kumpaniji Āermanizi li
joperaw fil-Āermanja". Normalment titfassal lista qasira ta' kandidati potenzjali abbaŜi ta'
intervisti bit-telefon u mbagħad il-kumpanija tal-klijenti tiddeëiedi lil min tħaddem. Enfasizza
ukoll li għall-AMS l-isfidi ewlenin relatati mas-suq intern huma filfatt ir-regoli differenti
applikati fl-UE fuq il-kunfidenzjalità u t-tassazzjoni, mentri jidher illi l-liāijiet tax-xogħol
jidru li huma skaduti għall-kumpaniji li jipprovdu servizzi.
Laqgħa fil-Kunsill tal-Belt ta' Krakovja
Id-delegazzjoni ipparteëipat f'laqgħa fuq "L-esternalizzazzjoni tal-investimenti fi Krakovja:
vantaāāi u ostakli tas-suq uniku fis-servizzi fl-UE" organizzata mill-Kunsill tal-Belt ta'
Krakovja. Il-laqgħa āiet ospitata mir-rappreŜentanti tal-Kunsill u l-Kumitat tal-Belt fuq lInnovazzjoni u l-IŜvilupp, bil-parteëipazzjoni ta' numru ta' kumpaniji tal-Esternalizzazzjoni
tal-Proëess Kummerëjali (BPO) / Esternalizzazzjoni fit-Teknoloāija tal-Informatika (ITO)
installati fi Krakovja, flimkien ma' Akkademiëi mill-Università.
Wara preŜentazzjoni qasira tas-Settur BPO fil-Polonja u fi Krakovja minn rappreŜentant talASPIRE (l-Assoëjazzjoni tal-Kumpaniji tal-IT u tas-Servizzi tal-Proëess Kummerëjali filPolonja), saret diskussjoni moderata mill-President tal-Kumitat tal-Kunsill tal-Belt fuq lInnovazzjoni u l-IŜvilupp, is-Sur Pawel Wegrzyn. Tqajjem il-bŜonn għal regoli aktar stabbli u
flesibbli għall-aëëess għall-fondi pubbliëi u tal-UE għall-innovazzjoni u regoli aktar ëari fuq
il-kontabbiltà. Āew indirizzati wkoll id-diffikultajiet miājuba mir-regoli differenti applikati flUE fuq il-VAT għall-kumpaniji li jesternalizzaw is-servizzji fi Stati Membri differenti Āiet
enfasizzata l-importanza tal-SMEs għall-innovazzjoni u āew diskussi fil-qosor ukoll lazzjonijiet tal-politika lokali mwettqa għall-promozzjoni tal-innovazzjoni.
Il-Membri tal-PE fakkru fl-objettivi ewlenin u fil-miŜuri tal-Att dwar is-Suq Uniku,
enfasizzaw li xi drabi l-problemi burokratiëi āejjin minn regoli nazzjonali aktar milli millEwropej u enfasizzaw il-bŜonn li titejjeb il-kompetittività tal-kumpaniji tal-UE, anke billi
jitneħħew l-ostakli tas-swieq nazzjonali. Fakkru wkoll li, f'Ottubru, Krakovjka ser tospita lForum tas-Suq Uniku. Fuq it-tassazzjoni, tqajmet il-kwistjoni tal-armonizzazzjoni ulterjuri
tal-UE, imma l-Membri kellhom opinjonijiet differenti f'dan ir-rigward.
CM\876228MT.doc
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L-ewwel āurnata taŜ-Ŝjara ntemmet b'ikla mas-Sur Witold Latusek (Membru tal-Bord talMalopolska Voivodship), is-Sur Krzysztof Krzysztofiak (President tal-AāenŜija Reājonali talIŜvilupp ta' Malopolska), is-Sur Dawid Jarosz (Direttur tad-Dipartiment tal-Aāenzija
Reājonali tas-Servizz tal-Investituri ta' Malopolska), is-Sur Zdobysław Milewski (Direttur
Deputat tal-Kanëellerija tal-Bord tal-Uffiëëju ta' Malopolska Voivodship) u s-Sur Maciej
Jarczyk (Dipartiment tal-Koperazzjoni Internazzjonali tal-Uffiëëju tal-Malopolska
Voivodship).
L-Erbgħa, 18 ta' Mejju 2011 (Krakovja)
Laqgħa fil-bureau taŜ-śona Ekonomika Speëjali
Filgħodu, id-delegazzjoni mxiet fil-Park tat-Teknologija ta' Krakovja biex tipparteëipa
f'laqgħa, organizzata mill-Marixxal ta' Malopolska, fuq "Kif nistgħu nneħħu l-ostakli filmoviment ħieles ta' prodotti u servizzi fl-UE." Kienu preŜenti wkoll: is-Sur Witold Latusek,
Membru tal-Bord tal-Malopolska Voivodship, is-Sur Wieslawa Kornaś, President tal-Park tatTeknologija ta' Krakovja u s-Sur Krzysztof Krzysztofiak, Direttur tal-Aāenzija tal-IŜvilupp
Reājonali ta' Malopolska, kif ukoll rappreŜentanti taŜ-śona Eknonomika Speëjali ta'
Krakovja, l-Aāenzija tan-Negozju f'Malopolska, kumpaniji stabbiliti fi Krakovja u kmamar
tal-kummerë, u l-Assoëjazzjoni ta' Kumpaniji IT&BPS li joperaw f'Malopolska.
Il-laqgħa bdiet bi preŜentazzjoni tal-Park tat-Teknoloāija ta' Krakovja, maħluq ukoll grazzi
għall-fondi tal-UE, u ngħatat deskrizzjoni tal-istrumenti tal-appoāā (finanzjari u mhux)
meħuda mir-reājun ta' Malopolska u l-aāenzija tagħha biex tattira lill-SMEs fir-reājun u
tapoāāa l-investimenti tagħhom fl-innovazzjoni, kif ukoll tgħinhom jibbenefikaw mis-suq talUE.
Tqajmu d-definizzjonijiet applikati fl-Ewropa għal SMEs u mikrointrapriŜi u d-dritt
konsegwenti biex jiāu aëëessati l-fondi. B'mod aktar preëiŜ, jidher li kumpaniji jistgħu
jagħmlu uŜu minn persunal mhux permanenti (li f'xi pajjiŜi ma jgħoddx) sabiex jitqiesu bħala
mikrointerpriŜi u jibbenefikaw minn din is-sitwazzjoni. Āew indirizzati wkoll il-livelli
differenti ta' remunerazzjoni tal-persunal fil-kuntest ta' proāetti iffinanzjati mill-UE (ir-rati
massimi jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor). L-istrutturi tas-suq tax-xogħol, is-sistemi
edukattivi u l-ħilijiet vokazzjonali, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali kienu
kwistjonijiet li tqajmu mill-parteëipanti. Āew indirizzati wkoll id-differenzi fiskali, issemplifikazzjoni tar-regoli tat-taxxa u t-tnaqqis tal-burokrazija Ŝejda, u, f'dan ir-rigward,
issemmiet baŜi (mhux rata) tat-taxxa armonizzata. Tqajjmu wkoll l-aëëess għall-SMEs għallakkwist pubbliku, li jiŜgura aktar trasparenza u armonizzazzjoni tar-regoli u tal-istandards, kif
ukoll il-bŜonn għal sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak priva li jkunu kapaëi jiŜviluppaw
intrapriŜi u infrastrutturi.
Il-Membri tal-PE fakkru fil-Forum tas-Suq Uniku li ser iseħħ fi Krakovja f'Ottubru u
ppreŜentaw l-attivitajiet kurrenti u dawk tal-āejjieni mwettqa mill-Parlament u mill-Kumitat
IMCO bl-Att dwar is-Suq Uniku, b'mod partikulari fuq l-akkwist pubbliku, limplimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi u r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali.
Spjegaw ukoll li "l-indurar" tal-liāijiet tal-UE jwassal għal piŜijiet amministrattivi Ŝejda għallkumpaniji u għal ambjent kummerëjali frammentat tal-UE. Isuāāerew li t-tħassib tagħhom

PE469.709v02-00

MT

4/20

CM\876228MT.doc

jitressaq lir-rappreŜentanti politiëi u settorali tagħhom fi Brussel. Esprimew opinjonijiet
differenti fuq l-armonizzazzjoni tat-taxxa.
Il-laqgħa ssegwiet minn konferenza stampa.

L-Erbgħa, 18 ta' Mejju 2011 (Varsavja)
Laqgħa mas-Sur Marcin Korolec - Sotto-Segretarju tal-Istat fil-Ministeru talEkonomija
Is-Sur Marcin Korolec, Sotto-Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Ekonomija, responsabbli
għas-suq intern, introduëa l-laqgħa billi enfasizza li "l-Unjoni Ewropea u s-Suq Uniku huma
pjuttost sinonimi". wkollIl-kwistjonijiet tas-suq intern ser ikunu fost il-prijoritajiet ewlenin
tal-Presidenza Pollakka peress li hu l-mutur mexxej għat-tkabbir u għall-integrazzjoni tal-UE
u āiet enfasizzata l-importanza tal-Att tas-Suq Uniku. Is-Sur Korolec ħabbar li l-Kunsill talKompetittività informali tat-22-23 ta' Lulju ser jindirizza l-futur tal-industrija tal-UE "bħala
viŜjoni", mentri l-Forum tas-Suq Uniku li ser iseħħ fi Krakovja fit-2-4 t'Ottubru ser ikun
wieħed mill-avvenimenti ewlenin tal-Presidenza kollha. Waqt li laqa' "il-biëëa l-kbira" tat-12il riŜorsa biex jitnieda mill-ādid is-Suq Uniku, elenka xi wħud mill-kwistjonijiet li ser jiāu
indirizzati waqt il-Presidenza, bħall-privattiva tal-UE, l-inizjattivi diāitali kollha u l-pakkett
tal-istandardizzazzjoni. Enfasizza wkoll l-importanza ta' politika tal-Enerāija māedda, imma
esprima dubji fuq il-miŜuri relatati mat-tassazzjoni tal-enerāija. Is-Sotto-Segretarju saħaq
ukoll fuq il-bŜonn għal śona ta' Kummerë Ħieles bejn l-Ukraina u l-UE, waqt li enfasiŜŜa limportanza tal-espansjoni tas-suq uniku u l-istandards tal-UE għall-pajjiŜi āirien mingħajr ilbŜonn li l-UE titkabbar ulterjurment. Fl-aħħar enfasizza l-bŜonn għal politiki āodda dwar liŜvilupp u l-kummerë għall-Afrika ta' Fuq li tista' eventwalment traŜŜan l-immigrazzjoni
illegali lejn l-UE.
Āew indirizzati mill-Membri tad-delegazzjoni tal-PE il-miŜuri tal-Att dwar is-Suq Uniku, ittassazzjoni fuq l-enerāija, it-tkabbir tal-UE, il-ħarsien tad-drittijiet tal-konsumatur, ir-roaming
tad-data, 'il-popolarità' tal-UE fost ië-ëittadini tagħha, l-armonizzazzjoni tat-taxxa għallkumpaniji, il-leāiŜlazzjoni dwar is-suq tax-xogħol, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki
professjonali u l-mobilità tal-ħaddiema, dak li jiābed il-kummerë barrani lejn is-suq tal-UE kif
ukoll il-problema tal-"indurar" tal-liāijiet tal-UE. Dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxa, is-SottoSegretarju ëëara l-bŜonn li tiāi ddefinita fil-livell tal-UE baŜi simili biex tiāi ntaxxata imma lIstati Membri għandhom ikunu liberi sabiex jiddeëiedu r-rati.
Laqgħa mar-rappreŜentanti SOLVIT u ECC NETT
SOLVIT hija netwerk informali fuq l-internet għas-soluzzjoni ta' problemi fejn l-Istati
Membri jaħdmu flimkien biex isolvu, mingħajr proëeduri legali, il-problemi ikkawŜati millapplikazzjoni ħaŜina tal-liāi tas-Suq Intern mill-awtoritajiet pubbliëi. It-tim SOLVIT talMinisteru tal-Ekonomija ppreŜenta lill-Membri r-rwol, l-organizzazzjoni, l-attivitajiet
speëifiëi u l-kisbiet ewlenin tiegħu. L-oqsma tal-politika li SOLVIT tal-Polonja ittrattat huma:
is-sigurtà soëjali, il-permessi residenzjali, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u d-diplomi
professjonali, u l-kontrolli tal-fruntjieri. Il-biëëa l-kbira tal-kaŜijiet magħluqa fl-2010 jirreferu
għall-Irlanda (38%) u r-Renju Unit (19%), segwiti mill-Italja (8%), Franza u l-Āermanja (itCM\876228MT.doc
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tnejn li huma 7%). Āiet deskritta l-firxa wiesgħa ta' attivitajiet promozzjonali mmirati biex
jinfurmaw in-nies bl-esistenza ta' dan il-mezz importanti.
In-Netwerk taë-êentri Ewropej tal-Konsumatur (ECC-Net) jaqdi lill-konsumaturi tal-UE li
jixtru prodotti u servizzi fis-suq Ewropew, jipprovdilhom pariri fuq id-drittijiet talkonsumatur tagħhom fl-UE u jgħinhom fit-tilwimiet tagħhom ma' negozjanti f'pajjiŜi oħra talUE. Il-Membri rëevew preŜentazzjoni mit-tim Pollakk tal-ECC-Net. In-numru ta' kaŜijiet
irrappurtati fië-ëentri tan-netwerk ECC-Net Ŝdiedu b'40% minn mindu beda fl-2005. Fl-2010,
ië-ëentri ħadu aktar minn 60,000 telefonata minn konsumaturi madwar l-Ewropa. KwaŜi 50%
tat-tilwim seta' jissolva amikevolment bl-intervent taë-ëentri ECC-Net. Ië-ëentru Pollakk
jirëievi madwar 2400 ilment u inkjesta kull sena. Il-kaŜijiet huma fil-biëëa l-kbira relatati
mas-settur tat-trasport (dewmien, bagalji mitlufin, biljetti onlajn, pakketti ta' vjaāāi, eëë.),
akkomodazzjoni turistika (il-klassifikazzjoni ta' lukandi), timesharing, u xiri onlajn (xiri ta'
biljetti ta' kunëerti u logħob). L-attivitajiet promozzjonali āew deskritti wkoll, flimkien malkooperazzjoni mwettqa minn sħab pubbliëi u privati.

Il-Ħamis, 19 ta' Mejju 2011 (Varsavja)

Laqgħa mal-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej tas-Sejm
Id-delegazzjoni organizzat laqgħa mal-President, id-deputati Presidenti u Membri oħra talKumitat għall-Affarijiet Ewropej tas-Sejm. Il-parlamentari nazzjonali enfasizzaw li t-twettiq
tas-suq intern huwa importanti ħafna, biss għad fadal ħafna xi jsir. Waqt li laqgħu l-ftuħ tassuq tax-xogħol tal-UE għall-ħaddiema mill-Istati Membri 'āodda', enfasizzaw l-ostakli għallkummerë elettroniku u d-diffikultajiet għal-servizzi finanzjarji onlajn. IndiriŜŜaw ukoll irreviŜjoni tar-regoli fuq ipoteki u tad-Direttivi tas-Servizzi flimkien mal-isfidi relatati malqafas finanzjarju multiannwali (2014-2020) li jmiss u l-futur tal-politika agrikola komuni.
Tqajmu wkoll is-salarji aktar baxxi pprovduti mill-istituzzjonijiet vokazzjonali Pollakki meta
mqabbla mal-bqija tal-UE bħala problema possibbli li twassal għal eŜodu ta' mħuħ mill-pajjiŜ.
L-armonizzazzjoni tat-taxxi āiet indirizzata, fejn āie indikat li jekk baŜi komuni tista' tkun ta'
uŜu, il-livell tar-rati għandu jiāi deëiŜ fuq livell nazzjonali. Il-President ħabbar li, fl-aħħar ta'
Āunju, il-kumitat tiegħu ser jippreŜenta lista ta' prioritajiet għall-Presidenza Pollakka.
Il-Membri tal-PE laqgħu l-ftuħ tas-swieq tax-xogħol u enfasizzaw li l-IMCO dalwaqt ser
jindirizza r-reviŜjoni tad-Direttiva tas-Servizzi. Enfasizzaw ukoll li d-Direttiva l-ādida tadDrittijiet tal-Konsumatur ser ittejjeb il-fiduëja tal-konsumatur fil-kummerë transkonfinali
onlajn u semmew li l-IMCO ħoloq gruppi ta' ħidma fuq il-kummerë elettroniku. Ħafna
problemi għad iridu jiāu indirizzati fil-qasam tal-ħlas transkonfinali (jiāifieri li jiāu aëëettati
kards ta' kreditu barranin), il-kost tar-roaming tad-data, is-servizzi mediëi u l-pensjonijiet,
mentri s-suq intern tas-servizzi għandu bŜonn jittejjeb. Mill-banda l-oħra, āie enfasizzat li
ħafna problemi āejjin mill-(mis)interpretazzjoni nazzjonali tar-regoli tal-UE.
Laqgħa konāunta mal-Kumitat Ekonomiku tas-Sejm u l-Kumitat tal-Ekonomija
Nazzjonali tas-Senat
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Il-President tas-Senat introduëa l-laqgħa billi enfasizza l-importanza tas-Suq Uniku u l-bŜonn
biex dan jissaħħaħ, bħala l-aħjar mod kif tingħeleb il-kriŜi. Anke l-Forum tas-Suq Uniku ta'
Krakovja ssemma bħala avveniment ewlieni tal-Presidenza. Imbagħad indika li dan ser ikun
prijorità għall-Presidenza u s-Sejm u s-Senat ser jagħtu l-kontribut tagħhom f'dan ir-rigward.
Il-parlamentari nazzjonali indirizzaw il-miŜuri inkluŜi fl-Att tas-Suq Uniku li x'aktarx
għandhom jiāu indirizzati waqt il-Presidenza Pollakka: ir-rikonoxximent ta' taħriā
vokazzjonali u ħiliet miksuba fi Stat Membru differenti u l-bŜonn biex tiāi adattata d-Direttiva
fuq il-kwalifiki professjonali, l-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi u l-problemi li
għad iridu jiāu indirizzati (punti ta' kuntatt waħdieni, kwistjonijiet lingwistiëi, eëë).
Fuq ir-reviŜjoni u s-semplifikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku, il-bŜonn biex tingħata
għajnuna lill-SMEs u titejjeb is-sitwazzjoni ta' fornituri tas-servizzi Ŝgħar (spejjeŜ għolja ta'
konsultazzjonijiet u proëessi legali) u tiāi affrontata l-kompetizzjoni mwettqa minn kumpaniji
mhux tal-UE (jiāifieri dawk êiniŜi) f'dan is-settur āew indirizzati ukoll. Waqt li enfasizzaw li
l-Aāenda Diāitali hija waħda mill-prijoritajiet, il-parlamentari esprimew aspettattivi għolja
għal-leāislazzjoni ādida li jmiss fuq il-firma elettronika u l-awtentikazzjoni elettronika sabiex
jiŜdied il-kummerë transkonfinali u jsir aktar sigur u rħas. Enfasizzaw ukoll l-importanza li
jitejjeb l-aëëess għal skemi tas-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR) sabiex jissaħħu ddrittijiet tal-konsumaturi u tittejjeb il-fiduëja tagħhom fix-xiri transkonfinali, u biex is-suq
uniku jissaħħaħ billi jingħataw aktar opportuinitajiet lin-negozji u billi l-kummerë isir aktar
sigur.
Il-membri tad-delegazzjoni tal-PE ħadu nota tat-tħassib espress u ddeskrivew l-attivitajiet
futuri li ser jitwettqu mill-IMCO fix-xhur li āejjin. B'mod aktar preëiŜ, enfasizzaw li, waqt li
l-kumpaniji jappoāāaw is-suq uniku, l-istrumenti ewlenin tas-suq intern (bħad-Direttiva tasServizzi, id-Direttiva tal-Kwalifiki Professjonali, ir-regoli dwar il-Mobbiltà tal-Ħaddiema u lAkkwist Pubbliku, eëë) għandhom bŜonn reviŜjoni u kjarifika tal-interpretazzjoni tagħhom
sabiex jiāu eliminati l-ostakli eŜistenti, waqt li d-Direttiva tad-Drittijiet tal-Konsumatur kienet
qed tiāi negozjata. Il-bŜonn għal konsultazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali (dibattiti, seduti
ta' smigħ konāunti, eëë) ukoll āie enfasizzat. Fuq l-akkwist pubbliku, il-membri ftehmu li
teŜisti problema "êiniŜa", waqt li saħqu li l-"irħas għaŜla" hi ta' profitt għall-kumpaniji
barranin li jħallsu pagi aktar baxxi minn dawk āewwa l-UE, u li din il-kwistjoni għandha tiāi
indirizzata. Il-ħidma tal-IMCO tal-āejjieni fuq skemi ta' rimedju kollettiv isemmiet ukoll.
Laqgħa ma' Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel,
Kompetizzjoni u l-Ħarsien tal-Konsumatur (UOKiK)

President

tal-Uffiëëju

tal-

Il-President u l-persunal tal-UOKiK taw ħarsa āenerali fuq ir-rwol, is-saħħa, irresponsabbiltajiet u l-attivitajiet tal-uffiëju fl-oqsma tal-kompetizzjoni (jiāifieri kontra labbuŜi ta' poŜizzjoni dominanti u kartelli, l-awtorizzazzjoni tal-Għajnuniet mill-Istat, eëë) u lħarsien tal-konsumatur (waqt il-proëess ta' leāiŜlar, proëedimenti dwar prattiki illegali li jiksru
l-interessi tal-konsumatur, is-sikurezza āenerali tal-prodotti, eëë.). Il-President enfasizza li lħarsien tal-konsumatur ser ikun fost il-prijoritajiet tal-Presidenza Pollakka u li l-UOKiK, li
ëëelebra l-20 anniversarju tiegħu s-sena li għaddiet, ser jieħu sehem biex tintlaħaq din il-mira.
Fost l-akbar sfidi għal Presidenza, isemmew: l-informazzjoni t-tajba mogħtija lill-konsumaturi
fuq id-drittijiet tagħhom, il-Proposta fuq Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, ir-ReviŜjoni tadDirettiva tal-Pakketti ta Vjaāāi u s-Sorveljanza tas-Suq.
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anke l-istrateāija tal-komunikazzjoni tal-UOKiK āiet deskritta estensivament, peress li hi
kkunsidrata importanti għall-edukazzjoni u l-informazzjoni għall-konsumaturi: ħafna millazzjonijiet huma ffukati fuq studenti, āurnalisti (bi Premju għal artikli fuq il-ħarsien talkonsumatur) u l-pubbliku āenerali (bis-saħħa tas-sit, il-parteëipazzjoni u l-organizzazzjoni ta'
avvenimenti, it-tqassim tal-fuljetti, eëë). Xi azzjonijiet huma immirati wkoll sabiex jinfurmaw
u jedukaw in-negozji fuq id-drittijiet tal-konsumatur. Bħala risposta għall-mistoqsijiet talMembri, āew enfasizzati l-kooperazzjoni mill-qrib ma' SOLVIT, l-ECC-Net (li għandha ssede tagħha fil-bini tal-UOKiK) u korpi oħra pubbliëi u privati kemm fil-livell nazzjonali, kif
ukoll f'dak tal-UE. Il-laqgħa ntemmet bix-xewqa li Ŝ-Ŝjara mid-delegazzjoni tkun il-bidu ta'
kooperazzjoni fil-āejjieni bejn l-UOKiK u l-Parlament Ewropew (b'mod partikulari l-kumitat
IMCO), l-aktar fir-rigward tal-Presidenza Pollakka.
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Id-delegazzjoni fl-aħbarijiet
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, Ŝe mamy sporo do zrobienia w kwestii wspólnego rynku, poniewaŜ w
Brukseli rynek wewnętrzny wydaje się kompletny, natomiast tu występują spore problemy praktyczne, które nadal
naleŜy 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, Ŝe - 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, poniewaŜ małe i średnie przedsiębiorstwa
bardzo z tego powodu cierpią" - powiedział. Podkreślił "wielki potencjał wzrostowy małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce, poniewaŜ w Polsce udział MŚP w tworzeniu PBK wynosi ok. 47 proc., natomiast
przeciętna
europejska
to
58
proc.".
Jak poinformowała RóŜa Thun, komisja znajduje się w trakcie prac nad tym, jak znosić bariery rynku
wewnętrznego. "Osiągnięte juŜ zostało bardzo duŜo, ale jeszcze tych barier jest mnóstwo. Komisja Europejska
wyliczyła, Ŝe 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, Ŝebyśmy wyszli szybko z kłopotów finansowych. Stąd nasze spotkanie z przedsiębiorcami w
Małopolsce
jest
waŜne"
powiedziała
europosłanka.
Zarówno RóŜa 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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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, Ŝe mamy sporo do zrobienia w kwestii wspólnego rynku, poniewaŜ
w Brukseli rynek wewnętrzny wydaje się kompletny, natomiast tu występują spore problemy praktyczne,
które nadal naleŜy 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, Ŝe - 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, poniewaŜ małe i
średnie przedsiębiorstwa bardzo z tego powodu cierpią - powiedział. Podkreślił "wielki potencjał wzrostowy
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, poniewaŜ w Polsce udział MŚP w tworzeniu PBK wynosi ok. 47
proc.,
natomiast
przeciętna
europejska
to
58
proc.".
Jak poinformowała RóŜa Thun, komisja znajduje się w trakcie prac nad tym, jak znosić bariery rynku
wewnętrznego. - Osiągnięte juŜ zostało bardzo duŜo, ale jeszcze tych barier jest mnóstwo. Komisja

Europejska wyliczyła, Ŝe 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, Ŝebyśmy wyszli szybko z kłopotów finansowych. Stąd nasze spotkanie z przedsiębiorcami
w
Małopolsce
jest
waŜne
powiedziała
europosłanka.
Zarówno RóŜa 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-wkrakowie/4532315
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Kraków podpowiada Unii, zorganizuje forum

Mateusz śurawik 2011-05-18, ostatnia aktualizacja 2011-05-18 20:05:10.0
Unia Europejska potrzebuje zniesienia barier na wspólnym rynku - uwaŜają 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 skarŜą się przede wszystkim na zawiłe przepisy poszczególnych krajów i biurokrację.
- W całej Unii mamy dwadzieścia siedem róŜnych praw pracy, a w przypadku zamówień publicznych decyduje
cena zaproponowana przez uczestników przetargu. Do tego wciąŜ w Unii nie uznawanych jest wiele kompetencji
zdobytych w Polsce, a biurokracji jest ciągle coraz więcej - wylicza skargi przedsiębiorców europosłanka RóŜa
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, Ŝe Unia wszystkiego za Polskę nie rozwiąŜe. - To Polska musi poradzić sobie
z problemami z infrastrukturą oraz popracować nad dostosowaniem swojego systemu edukacji do wymogów
europejskiego rynku pracy - uwaŜa europoseł Juergen Creutzmann z Sojuszu Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy.
Europarlamentarzyści zapowiadają, Ŝe 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
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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 aŜ siedem delegacji róŜnych komisji Parlamentu
Europejskiego, które przyjeŜdŜają 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 RóŜa Thun poinformowała na środowym posiedzeniu, Ŝe komisja rynku
wewnętrznego PE przygotowuje właśnie zmiany unijnego prawa, które mają doprowadzić do
zniesienia barier istniejących wciąŜ na wspólnym rynku.
"Komisja Europejska wyliczyła, Ŝe 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, Ŝebyśmy wyszli szybko z
kłopotów finansowych. Stąd nasze spotkanie z przedsiębiorcami w Małopolsce jest waŜne" –
podkreśliła Thun naleŜąca do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, którą za PAP cytuje
bankier.pl.
Holenderski europarlamentarzysta Wim van de Camp - z tej samej grupy politycznej przyznał, Ŝe 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 naleŜy rozwiązywać" - powiedział dziennikarzom po
spotkaniu w Krakowie.
Jak poinformowały słuŜby prasowe PE w przesłanym euractiv.pl komunikacie, w tym
tygodniu do Polski przyjeŜdŜają delegacje aŜ 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 takŜe w biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
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ElŜbiety 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.
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 śywności PE. Rozmowy w Sejmie i
Senacie oraz z ministrami zdrowia, środowiska i rolnictwa, a takŜe 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 Ŝycie Traktatu z
Lizbony: tworzenie słuŜby działań zewnętrznych, instytucjonalne ramy negocjacji
porozumień budŜetowych. Z rzeczy, które mogą znaleźć rozstrzygnięcie w czasie polskiej
prezydencji waŜną 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 BudŜetowej PE.
"Parlament Europejski uwaŜa polską prezydencję za swojego sojusznika w negocjowaniu
odpowiedniego i odpowiedzialnego budŜetu 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 budŜet UE. (bba)
Source:
http://www.euractiv.pl/eurowybory/artykul/delegacje-komisji-parlamentu-europejskiego-obraduj-w-polsce002650
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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 dąŜyć 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 równieŜ uwagę na potrzebę harmonizacji rynku i pracy oraz praw konsumentów wśród państw
członkowskich. - To trudne zadanie, gdyŜ zarówno prawo, jak i zwyczaje w poszczególnych krajach UE bardzo się
róŜnią. MoŜliwy 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_ryneka_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, Ŝe 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, Ŝe propozycje legislacyjne Komisji w tym
obszarze pokrywają się z kwestiami, na które zwracali uwagę równieŜ polscy przedsiębiorcy –
zaznaczył.

Podsekretarz stanu w MG zwrócił uwagę, Ŝe 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 równieŜ, Ŝe Polska popiera potrzebę utworzenia rynku
wewnętrznego usług cyfrowych (digital single market). - Według szacunków, stymulowanie szybkiego
rozwoju tego rynku do 2020 roku moŜe przynieść Unii korzyści w wysokości dodatkowych 4 proc PKB
– przekonywał.
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Wiceminister Marcin Korolec nadmienił takŜe, Ŝe polska Prezydencja będzie dąŜyć 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 moŜliwościami jakie przysługują
im na jednolitym rynku – powiedział. Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie w dniach 3-4
października 2011 r.
- ZaleŜy nam na rozszerzeniu zakresu jednolitego rynku na sektory nowo powstające, takie jak handel
elektroniczny. Dlatego teŜ popieramy zamierzenia polskiej Prezydencji w tym obszarze – zapewnił
Jurgen Creutzmann, przedstawiciel IMCO.

Delegaci IMCO zwracali równieŜ uwagę na potrzebę harmonizacji rynku i pracy oraz praw
konsumentów wśród państw członkowskich. - To trudne zadanie, gdyŜ zarówno prawo, jak i zwyczaje
w poszczególnych krajach UE bardzo się róŜnią. MoŜliwy jest jednak kompromis - podkreślił Jurgen
Creutzmann.
W spotkaniu wzięli takŜe udział m.in.: RóŜa 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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Ritratti tad-Delegazzjoni IMCO għall-Polonja
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110524ATT
20112/20110524ATT20112EN.pdf
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