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Delegacje otrzymują w załączeniu projekt konkluzji Rady pt. „Priorytety rynku wewnętrznego na 

kolejną dekadę – wkład Rady ds. Konkurencyjności w agendę lizbońską po roku 2010”

przygotowany przez Komitet Stałych Przedstawicieli na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2009 r. 

Rada ds. Konkurencyjności proszona jest o przyjęcie przedmiotowych konkluzji na posiedzeniu 

w dniach 3 i 4 grudnia 2009 r.
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ZAŁĄCZNIK

Projekt konkluzji Rady „Priorytety rynku wewnętrznego na kolejną dekadę” – wkład Rady 

ds. Konkurencyjności w agendę lizbońską po roku 2010

RADA (ds. Konkurencyjności),

przywołując swoje konkluzje z dnia 24 września 2009 r. – „Poprawa funkcjonowania jednolitego 

rynku”,

1. ODNOTOWUJE, że rynek wewnętrzny, który jest podstawą integracji europejskiej, dowiódł 
w obecnej sytuacji gospodarczej swojej odporności oraz że UE powinna wyciągnąć wnioski 
na przyszłość ze skutków, jakie kryzys finansowo-gospodarczy miał dla rynku wewnętrznego. 
W światowej gospodarce silny rynek wewnętrzny zapewnia trwały wzrost i zatrudnienie. 
PODKREŚLA, że UE powinna jeszcze bardziej wzmocnić i pogłębić rynek wewnętrzny, aby 
móc sprostać nowym wyzwaniom. Z myślą o nowym składzie Komisji i odnowionej strategii 
UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, UE powinna wykorzystać szanse 
stwarzane przez obecne wyzwania i opracować jasną i spójną strategię konkurencyjności na 
rzecz sprawnie funkcjonującego rynku wewnętrznego w kolejnej dekadzie. UZGADNIA 
zatem, że należy podjąć działania na podstawie priorytetów strategicznych w dziedzinach, 
w których korzyści dla obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności MŚP 
i mikroprzedsiębiorstw, są największe;

2. UWAŻA, że w ciągu kolejnych lat trzeba będzie w szczególności zająć się kilkoma głównymi 
obszarami, w tym usunięciem wciąż istniejących barier. Dlatego Z ZADOWOLENIEM 
PRZYJMUJE inicjatywę Komisji, aby ożywienie rynku wewnętrznego uczynić 
podstawowym celem strategicznym przyszłej Komisji;

3. ODNOTOWUJE Z ZADOWOLENIEM zamiar przeprowadzenia przez Komisję gruntownej 
analizy rynku wewnętrznego, w tym oceny istniejącego prawodawstwa; PODKREŚLA w tym 
względzie potrzebę skutecznej koordynacji i ZWRACA SIĘ do przyszłej Komisji 
o przedstawienie nowego pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego, w razie konieczności 
wraz z propozycjami konkretnych działań i nowymi inicjatywami; WZYWA Komisję do 
uwzględnienia potrzeb w zakresie sieci infrastruktury oraz do zwrócenia należytej uwagi na 
wymiar społeczny i usługi świadczone w interesie ogólnym, przy jednoczesnym zapewnieniu 
korzyści dla MŚP; 
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4. W oczekiwaniu na ten nowy etap rozwoju rynku wewnętrznego POTWIERDZA, jak ważne 

jest realizowanie obecnych działań w zakresie rynku wewnętrznego w sposób terminowy 

i skuteczny, przy wykorzystaniu osiągnięć zdobytych w kontekście przeglądu jednolitego 

rynku, w szczególności z podejścia partnerskiego, opartego na faktach i ukierunkowanego na 

skutki; 

5. PRZYPOMINA, że należy podejmować praktyczne działania, aby jeszcze bardziej usprawnić 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w szczególności działania dotyczące informacji 

praktycznych, współpracy administracyjnej i egzekwowania przepisów, w tym 

rozwiązywania problemów. PRZYPOMINA o szerokim zakresie instrumentów, jakimi 

dysponuje UE, w tym – w stosownych przypadkach – harmonizacji i wzajemnym uznawaniu. 

ZGADZA się z potrzebą uszeregowania priorytetów i lepszego opracowania, stosowania, 

monitorowania i egzekwowania prawodawstwa, aby zapewnić skuteczne ramy regulacyjne, 

które będą sprzyjać rynkowi wewnętrznemu;

6. ZWRACA UWAGĘ na konieczność zajęcia się – obok innych skutków gospodarczych, 

społecznych i środowiskowych – aspektami zewnętrznymi w ocenach oddziaływania unijnych 

wniosków prawodawczych, aby zapewnić spójność między wewnętrzną regulacją 

a zewnętrzną konkurencyjnością.

Główne obszary

Usługi i towary

7. PODKREŚLA, że sektor usługowy stanowi jeden z podstawowych atutów zapewniających 

w przyszłości wzrost i zatrudnienie. Dyrektywa usługowa stanowi istotny krok ku ułatwieniu 

swobodnego przepływu usług. Popyt na nowe usługi będzie w przyszłości stale rósł. W tym 

kontekście należy rozważyć podjęcie w razie konieczności dodatkowych środków, aby 

jeszcze bardziej usprawnić transgraniczne świadczenie usług;
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8. PODKREŚLA znaczenie skutecznego i przejrzystego procesu wzajemnej oceny dotyczącej 
dyrektywy usługowej, który pozwoli na wyciągnięcie opartych na faktach wniosków dla 
polityki, pomoże zapewnić wysoką jakość wdrażania przepisów we wszystkich państwach 
członkowskich i zakończy się sprawozdaniem podsumowującym w grudniu 2010 roku, 
któremu w razie potrzeby będą towarzyszyły propozycje dodatkowych inicjatyw; Komisja 
i państwa członkowskie powinny dopilnować, by istniały odpowiednie ustalenia, w tym 
również zasoby potrzebne do przeprowadzenia tego procesu; 

9. PONOWNIE POTWIERDZA znaczenie swobodnego przepływu towarów i skutecznego 
wprowadzenia w życie pakietu dotyczącego towarów; ZACHĘCA Komisję do dalszych 
działań prowadzących do dostosowania obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego 
w zakresie harmonizacji do tych nowych ram legislacyjnych, do wspierania państw 
członkowskich we wprowadzaniu w życie tych ram oraz do zapobiegania tworzeniu 
nieuzasadnionych przeszkód w swobodnym przepływie towarów w obszarze nieobjętym 
harmonizacją; APELUJE o szersze spojrzenie na nadzór rynku1, który jest niezbędnym 
narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo produktów, wymianę handlową, a także 
zwiększanie zaufania do rynku wewnętrznego; 

10. PODKREŚLA znaczenie normalizacji jako katalizatora innowacyjności 
i Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE inicjatywę Komisji dotyczącą przeglądu europejskiego 
systemu normalizacji ze szczególnym uwzględnieniem dobrze funkcjonujących struktur 
krajowych; WZYWA Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na sektor usługowy;

Konsumenci

11. PODKREŚLA, że sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny jest konieczny do wzmocnienia 
zaufania konsumentów, tak by korzystali oni z oferowanych przez niego możliwości. Aby 
umożliwić konsumentom wnoszenie wkładu w rozwój konkurencyjnego rynku, potrzebna jest 
aktywna polityka ochrony konsumentów. POTWIERDZA, że nadal będzie zwracała 
szczególną uwagę na proponowaną dyrektywę w sprawie praw konsumenta w celu 
osiągnięcia w pełni funkcjonującego rynku wewnętrznego i zapewnienia korzyści, zarówno 
konsumentom, jak i przedsiębiorstwom, w tym MŚP przez znalezienie właściwej równowagi 
między wysokim poziomem ochrony konsumentów a sprawnie funkcjonującym rynkiem 
wewnętrznym;

  
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
339/93
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PODKREŚLA, że aby poprawić działanie rynku wewnętrznego, należy skoncentrować się na 

usuwaniu barier, które utrudniają transakcje transgraniczne między przedsiębiorcami 

a konsumentami, w tym handel elektroniczny, oraz zwiększają koszty tych transakcji; 

Prawa własności intelektualnej

12. PODKREŚLA, że ważne jest ustanowienie patentu wspólnotowego oraz Europejskiego 
i Wspólnotowego Sądu Patentowego, a także dalsza poprawa ochrony i egzekwowania praw 
własności intelektualnej, aby wzmocnić konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw; 
Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE zamiar przedstawienia przez Komisję wszechstronnej 
strategii w zakresie praw własności intelektualnej;

13. PODKREŚLA, jak ważne jest osiągnięcie porozumienia w tym obszarze, aby przyczynić się 
do urzeczywistnienia swobodnego przepływu wiedzy i innowacji – tzw. „piątej swobody”– na 
rynku wewnętrznym, co z kolei przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

Aspekty zewnętrzne

14. ZWRACA UWAGĘ, że sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny ma kluczowe znaczenie 
dla zewnętrznej konkurencyjności UE; PODKREŚLA, że należy zadbać o to, by rynek UE 
pozostał otwarty na świat, a inne rynki – otwarte na handel z UE, przez ciągłe starania na 
rzecz szerszego otwierania rynków, które powinno przynieść wzajemne korzyści. 
Funkcjonujący bez zakłóceń przepływ handlu i inwestycji w obrębie UE oraz między UE 
a naszymi zewnętrznymi partnerami handlowymi ma kluczowe znaczenie dla wydajności, 
wzrostu gospodarczego i dobrobytu w dłuższym okresie. ODNOTOWUJE w tym względzie, 
że polityki wewnętrzne i zewnętrzne powinny wzajemnie się wzmacniać; 

15. ZGADZA SIĘ, że odnowiona strategia UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
musi zawierać wyraźny aspekt zewnętrzny obejmujący zestaw konkretnych i spójnych 
środków, które pozwoliłyby wykorzystać pozytywne skutki handlu zewnętrznego i otwartości 
do zwiększenia konkurencyjności UE, oraz uwzględniający wszystkie związane z tym 
wyzwania, w tym promowanie dostępu UE do rynków trzecich w oparciu o zasady 
uzgodnione na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza w dziedzinie uczciwej  konkurencji 
i ochrony praw własności intelektualnej;
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16. PODKREŚLA, że środki te, zgodnie z poprzednimi inicjatywami w zakresie polityki, 

szczególnie strategią „Globalny wymiar Europy”, powinny służyć między innymi 

zwiększeniu dostępu do rynku, liberalizacji handlu wielostronnego w ramach dauhańskiej 

rundy rozwojowej oraz pogłębionym, wyważonym i wszechstronnym umowom o wolnym 

handlu zgodnie z kluczowymi kryteriami gospodarczymi i celami strategicznymi 

przedstawionych w strategii „Globalny wymiar Europy”;

17. ODNOTOWUJE ponadto znaczenie dialogów regulacyjnych oraz aktywnego podejmowania 

konkretnych działań na rzecz zwiększenia przejrzystości i współpracy, i w tym względzie: 

a) PODKREŚLA, że otwarte normy międzynarodowe odgrywają zasadniczą rolę 

w dostępie do rynku i usuwaniu barier handlowych; PODKREŚLA znaczenie 

prawodawstwa sprzyjającego normalizacji, które odnosi się do norm 

międzynarodowych, jak również znaczenie procedur oceny zgodności, w szczególności 

deklaracji zgodności wydawanej przez producenta oraz, w innych przypadkach, 

współpracy w dziedzinie akredytacji i nadzoru rynku; 

b) ZWRACA SIĘ do Komisji, by wraz z państwami członkowskimi rozważyła, na 

podstawie dotychczasowych doświadczeń, możliwość utworzenia wszechstronnego, 

internetowego portalu informacyjnego przedstawiającego zasady i przepisy 

w dziedzinie handlu towarami, usługami i inwestycjami, aby zwiększyć ich 

przejrzystość dla podmiotów gospodarczych.

c) ZACHĘCA Komisję i państwa członkowskie do nasilenia starań na rzecz wdrożenia 

najbardziej wydajnych i przyjaznych przedsiębiorstwom procedur celnych na świecie 

w celu ułatwienia handlu i zapewnienia bezpieczniejszego łańcucha dostaw, 

zwiększenia zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony praw własności intelektualnej 

i środowiska. 
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Koordynacja i działania następcze

18. PODKREŚLA potrzebę skuteczniejszej koordynacji różnych obszarów polityki, w tym 

polityki w zakresie rynku wewnętrznego i polityki handlowej, aby zagwarantować 

określenie i właściwe rozwiązanie kwestii mających największe znaczenie dla 

konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw, w tym MŚP; ZWRACA się do Komisji 

o lepsze koordynowanie kwestii związanych z rynkiem wewnętrznym między 

poszczególnymi obszarami polityki i ZGADZA się przyjąć – w ramach horyzontalnego 

charakteru swojej roli – podobne podejście;  

19. PODKREŚLA, że sposób, w jaki działania zewnętrzne przyczyniają się do wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjności UE, powinien być przedmiotem oceny i działań 

następczych. Powinny one obejmować ocenę przez UE własnej otwartości oraz otwartości 

państw trzecich, aby upewnić się, że przedsiębiorstwa UE działają w prawdziwie globalnym 

i konkurencyjnym środowisku; 

20. OCZEKUJE na zaprezentowanie przez Komisję ambitnych środków w zakresie rynku 

wewnętrznego, w tym przyszłego pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego; ZWRACA SIĘ 

do Komisji, by regularnie przedstawiała Radzie ds. Konkurencyjności aktualne informacje 

o postępach w tym kierunku;

21. PONOWNIE potwierdza zamiar dalszego dokonywania przeglądu postępów w zakresie 

kwestii horyzontalnych związanych z rynkiem wewnętrznych, w tym zewnętrznych 

aspektów rynku wewnętrznego; przegląd ten będzie dokonywany corocznie na podstawie 

informacji otrzymanych z Komisji z myślą o osiągnięciu pełnej operacyjności rynku 

wewnętrznego.

______________


