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Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach
Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG
w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami
(Linia budżetowa 02.03.01 Rynek wewnętrzny i linia budżetowa 02.03.04 Narzędzia
zarządzania rynkiem wewnętrznym)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)
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UZASADNIENIE
1.

KONTEKST WNIOSKU

•

Przyczyny i cele wniosku

W celu zapewnienia wymaganej pewności prawa oraz jednolitości rynku wewnętrznego
Wspólny Komitet EOG ma za zadanie uwzględnić w Porozumieniu EOG całe istotne
prawodawstwo UE jak najszybciej po jego przyjęciu, a także umożliwić państwom EFTA
należącym do EOG udział w działaniach i programach UE mających znaczenie dla EOG.
Projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG (załączony do niniejszego wniosku w sprawie
decyzji Rady) ma na celu zmianę protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie „współpracy
w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami”. Jest to konieczne, aby umożliwić
państwom EFTA należącym do EOG uczestnictwo w unijnych programach i działaniach,
które są finansowane z linii budżetowych budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
W omawianym przypadku celem tej zmiany jest umożliwienie państwom EFTA należącym
do EOG (Norwegii, Islandii i Liechtensteinowi) uczestnictwa w działaniach Unii związanych
z linią budżetową 02.03.01 „Rynek wewnętrzny” oraz linią budżetową 02.03.04 „Narzędzia
zarządzania rynkiem wewnętrznym”, które zostały ujęte w budżecie ogólnym Unii
Europejskiej na rok budżetowy 2020.
•

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Załączony projekt decyzji Wspólnego Komitetu jest w pełni zgodny z celem Porozumienia
EOG polegającym na promowaniu stałego i zrównoważonego wzmacniania więzi
handlowych i gospodarczych między umawiającymi się stronami na równych warunkach
konkurencji oraz przestrzegania tych samych zasad, by stworzyć jednolity Europejski Obszar
Gospodarczy.
•

Spójność z innymi politykami Unii

Decyzja Wspólnego Komitetu jest również spójna z innymi politykami Unii, zwłaszcza
z uwagi na cel ochrony jednorodności rynku wewnętrznego UE.
2.

PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

•

Podstawa prawna

Podstawą wniosku jest art. 114 TFUE w związku z jego art. 218 ust. 9. Zgodnie z art. 1 ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 2894/941 w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania
Porozumienia EOG stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w odniesieniu do takich
decyzji, ustala Rada na wniosek Komisji.
•

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości z następującego względu.
Cel niniejszego wniosku, a mianowicie zapewnienie jednorodności rynku wewnętrznego, nie
może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi
na skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii.
•

Proporcjonalność

Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejszy wniosek nie wykracza poza to, co jest
konieczne do osiągnięcia jego celu – zapewnienia jednorodności rynku wewnętrznego.
1

PL

Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

1

PL

•

Wybór instrumentu

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG wybranym instrumentem jest decyzja Wspólnego
Komitetu EOG. Wspólny Komitet EOG zapewnia skuteczną realizację i funkcjonowanie
Porozumienia EOG. W tym celu Komitet podejmuje decyzje w przypadkach przewidzianych
w Porozumieniu.
3.

WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI
STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Nie dotyczy.
4.

WPŁYW NA BUDŻET

Państwa EFTA należące do EOG powinny wnosić wkład finansowy do linii budżetowej
02.03.01 „Rynek wewnętrzny” oraz linii budżetowej 02.03.04 „Narzędzia zarządzania
rynkiem wewnętrznym”. Dokładna kwota zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami
Porozumienia EOG po przyjęciu niniejszego projektu decyzji Rady.
5.

ELEMENTY FAKULTATYWNE

Zgodnie z unijną polityką budżetową jakiekolwiek uczestnictwo w działaniach UE może mieć
miejsce jedynie w przypadku, gdy wpłacony zostanie odpowiedni wkład finansowy. Jednakże
zgodnie z protokołem 32 do Porozumienia EOG roczne wkłady finansowe państw EFTA
należących do EOG wpływają co roku do dnia 31 sierpnia, w następstwie wezwania UE
o przekazanie środków sporządzonego przez Komisję Europejską i przedkładanego państwom
członkowskim EFTA należącym do EOG do dnia 15 sierpnia.
W związku z tym, w celu uzupełnienia luki w finansowaniu w okresie od stycznia do sierpnia,
projekt decyzji Wspólnego Komitetu stosuje się z mocą wsteczną od stycznia. W ten sposób
zapewnia się ciągłość współpracy w trakcie całego roku kalendarzowego, zgodnie z tym, co
przewidziano w Porozumieniu EOG.
Stosowanie z mocą wsteczną nie ma wpływu na prawa i obowiązki zainteresowanych
podmiotów i nie narusza zasady uzasadnionych oczekiwań.
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Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach
Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG
w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami
(Linia budżetowa 02.03.01 Rynek wewnętrzny i linia budżetowa 02.03.04 Narzędzia
zarządzania rynkiem wewnętrznym)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114
w związku z art. 218 ust. 9,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie
uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym2,
w szczególności jego art. 1 ust. 3,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym3 („Porozumienie EOG”)
weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję
o zmianie, między innymi, protokołu 31 do Porozumienia EOG (zwanego dalej
„protokołem 31”).

(3)

Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia dotyczące współpracy
w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4)

Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia
EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej
dotyczących funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego towarów i usług.

(5)

Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie
rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2020 r.

(6)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte
na dołączonym projekcie decyzji,
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Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG
w odniesieniu do proponowanej zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie
współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, oparte jest na projekcie
decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
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