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EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA

Powszechny, szybki i intensywny rozwój platform usług cyfrowych, a także debaty
na temat przestrzeni danych publicznych i nowych technologii, takich jak sztuczna
inteligencja, mają wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania społeczeństwa. Wiele
nowych sposobów komunikowania się, robienia zakupów lub uzyskiwania dostępu
do informacji w internecie stało się nieodzownym elementem naszego codziennego
życia i podlega nieustannemu rozwojowi. Europejska agenda cyfrowa na lata 2020–
2030 odnosi się do tych kwestii, koncentrując się na tworzeniu bezpiecznych
przestrzeni i usług cyfrowych, zapewnianiu równych warunków działania na rynkach
cyfrowych, na których prym wiodą duże platformy, oraz wzmacnianiu cyfrowej
suwerenności Europy, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia europejskiego
celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r.

PODSTAWA PRAWNA

Choć w traktatach nie przewidziano żadnych szczegółowych przepisów dotyczących
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), UE może podejmować stosowne
działania w ramach polityk sektorowych i horyzontalnych takich jak: polityka
przemysłowa (art. 173 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)), polityka
w dziedzinie konkurencji (art. 101, 109 TFUE), polityka handlowa (art. 206, 207 TFUE),
sieci transeuropejskie (TEN) (art. 170, 172 TFUE), badania i rozwój technologiczny
oraz przestrzeń kosmiczna (art. 179 i 190 TFUE), polityka energetyczna (art. 194
TFUE), zbliżenie przepisów w celu ustanowienia i zapewnienia funkcjonowania rynku
wewnętrznego (art. 114 TFUE), swobodny przepływ towarów (art. 26 i 28–37 TFUE),
swobodny przepływ osób, usług i kapitału (art. 45 i 66 TFUE), edukacja, kształcenie
zawodowe, młodzież i sport (art. 165 i 166 TFUE) oraz kultura (art. 167 TFUE).

CELE

W następstwie strategii lizbońskiej w dziesięcioletniej Europejskiej agendzie cyfrowej
opublikowanej w 2010 r. po raz pierwszy wskazano na kluczową rolę sprawczą ICT
w osiąganiu celów Europy. W 2015 r. strategia jednolitego rynku cyfrowego rozwinęła
agendę cyfrową, określając szczegółowe przepisy oparte na trzech filarach mających
zapewnić sprawiedliwe, otwarte i bezpieczne środowisko cyfrowe: 1) zapewnienie
konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych
w całej Europie, 2) stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług
cyfrowych i 3) maksymalizacja potencjału wzrostu tkwiącego w gospodarce cyfrowej.
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W 2020 r. w drugiej pięcioletniej strategii cyfrowej – Kształtowanie cyfrowej przyszłości
Europy – skupiono się na trzech kluczowych celach w dziedzinie cyfryzacji: technologia
przynosząca korzyści ludziom, uczciwa i konkurencyjna gospodarka oraz otwarte,
demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo. W 2021 r. strategia ta została
uzupełniona dziesięcioletnim cyfrowym kompasem:europejska droga w cyfrowej
dekadzie, w którym skonkretyzowano ambitne cele UE w zakresie transformacji
cyfrowej na 2030 r.

OSIĄGNIĘCIA

Pierwsza Europejska agenda cyfrowa: lata 2010–2020
W pierwszej Europejskiej agendzie cyfrowej skupiono się na zapewnieniu
konsumentom i przedsiębiorcom łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych
w całej Europie poprzez stworzenie w UE zaawansowanego systemu praw
użytkowników oraz ochrony konsumentów i przedsiębiorców, w tym poprzez:
— niższe ceny łączności elektronicznej (rozporządzenie (UE) nr 531/2012),

a ostatecznie zniesienie opłat roamingowych z dniem 14 czerwca 2017 r. (przepisy
RLAH, „Roam Like At Home”);

— lepszy dostęp do internetu dla wszystkich wraz z kompleksowymi podstawowymi
usługami szerokopasmowymi, głównie dzięki rozwojowi telefonii komórkowej
i satelitarnej łączności szerokopasmowej służącemu udostępnieniu gigabitowego
internetu wszystkim głównym podmiotom przyczyniającym się do rozwoju
społeczno-gospodarczego;

— lepszą ochronę konsumentów w dziedzinie telekomunikacji dzięki przepisom
dotyczącym ochrony prywatności (dyrektywa 2009/136/WE) oraz ochrony danych
(dyrektywa 95/46/WE), udoskonalonym nowymi ramami regulacyjnymi w zakresie
ochrony danych (rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa (UE) 2016/680).

Aby stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju sieci i usług cyfrowych, Parlament
Europejski wzmocnił Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, który
zapewnia współpracę między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją, propaguje
najlepsze praktyki i wspólne podejścia oraz harmonizuje przepisy dotyczące łączności
na jednolitym rynku (rozporządzenie (UE) 2018/1971).
Strategia ta zmierzała do maksymalizacji potencjału wzrostu tkwiącego w gospodarce
cyfrowej poprzez propagowanie umiejętności cyfrowych i obliczeń wielkiej skali,
cyfryzację przemysłu i usług, rozwój sztucznej inteligencji (AI) i modernizację
usług publicznych. Przyjęto nowe przepisy dotyczące blokowania geograficznego
(rozporządzenie (UE) 2018/302) i możliwości przenoszenia usług cyfrowych
(rozporządzenie (UE) 2017/1128), aby umożliwić konsumentom, którzy zakupili usługi
online w zakresie treści w jednym państwie członkowskim UE, dostęp do tych usług
również w trakcie wizyty w innym państwie członkowskim.
Poza wspomnianymi wyżej nowymi ramami regulacyjnymi w zakresie ochrony danych
(rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa (UE) 2016/680) UE poczyniła szereg
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kroków mających ułatwić rozwój gospodarki sprawnie wykorzystującej dane. Przyjęto
m.in. następujące przepisy:
— rozporządzenie w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych

(rozporządzenie (UE) 2018/1807), pozwalające firmom i organom administracji
publicznej na przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w dowolnie
wybranym przez nie miejscu;

— akt o cyberbezpieczeństwie (rozporządzenie (UE) 2019/881) wzmacniający
Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i ustanawiający ramy
certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla produktów i usług;

— dyrektywę w sprawie otwartych danych (dyrektywa (UE) 2019/1024) zapewniającą
wspólne zasady dotyczące europejskiego rynku danych przechowywanych przez
rząd.

Druga Europejska agenda cyfrowa: lata 2020–2030
W drugiej agendzie cyfrowej skoncentrowano się na głębokich zmianach, których
źródłem były technologie cyfrowe, na zasadniczej roli usług i rynków cyfrowych
oraz na nowych ambitnych celach technologicznych i geopolitycznych UE. W
oparciu o dwa komunikaty strategiczne, a mianowicie Kształtowanie cyfrowej
przyszłości Europy oraz Cyfrowa dekada Europy, Komisja przedstawiła konkretne
działania, które podejmie, by wesprzeć tworzenie bezpiecznych i chronionych
usług i rynków cyfrowych. Ponadto priorytetami na obecną dekadę są: rozwój
kwantowych technologii obliczeniowych, strategia dotycząca technologii łańcucha
bloków i polityka handlowa oparta na łańcuchu bloków, ukierunkowana na człowieka
i godna zaufania sztuczna inteligencja (AI), półprzewodniki (europejski akt o
mikrochipach), suwerenność cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, łączność gigabitowa, 5G
i 6G, europejskie przestrzenie i infrastruktura danych, a także ustanowienie światowych
standardów technologicznych. 9 marca 2021 r. UE opublikowała cyfrowy kompas
(COM(2021)0118) zawierający cztery cele cyfrowe, które mają zostać osiągnięte do
2030 r.:
— umiejętności: co najmniej 80 % wszystkich osób dorosłych powinno posiadać

podstawowe umiejętności cyfrowe, a w UE powinno być zatrudnionych
20 milionów specjalistów w dziedzinie ICT, przy czym taką pracę powinna
podejmować większa liczba kobiet;

— przedsiębiorstwa: 75 % przedsiębiorstw powinno korzystać z usług w chmurze,
dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji; ponad 90 % małych i średnich
przedsiębiorstw w UE powinno osiągnąć przynajmniej podstawowy poziom
wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych, a liczba jednorożców w UE
powinna się podwoić;

— infrastruktura: wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć łączność
gigabitową, a wszystkie zaludnione obszary znajdować się w zasięgu sieci 5G;
produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodników w Europie
powinna stanowić 20 % produkcji światowej; w UE powinno zostać uruchomionych
10 000 neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych oferujących wysoki stopień
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bezpieczeństwa; Europa powinna dysponować swoim pierwszym komputerem
kwantowym;

— usługi publiczne: wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne
online; wszyscy obywatele będą mieli dostęp do swoich elektronicznych
dokumentacji medycznych, a 80 % obywateli powinno korzystać z rozwiązań w
zakresie tożsamości elektronicznej.

Program „Cyfrowa Europa”, nowy unijny program finansowania technologii cyfrowych o
planowanym łącznym budżecie w wysokości 7,5 mld EUR na lata 2021–2027, zapewni
strategiczne finansowanie na rzecz wsparcia projektów w pięciu obszarach: obliczenia
superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane
umiejętności cyfrowe oraz zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii
cyfrowych w całej gospodarce i w całym społeczeństwie, w tym za pośrednictwem
centrów innowacji cyfrowych. Uzupełnieniem tego funduszu będą inne programy
UE, takie jak „Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę” na rzecz infrastruktury
cyfrowej, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz instrument
funduszy strukturalnych. W kontekście odbudowy gospodarczej po pandemii
COVID-19 co najmniej 20 % środków na odbudowę państwa członkowskie
muszą przeznaczyć na projekty służące cyfryzacji ich gospodarek i społeczeństw
(rozporządzenie (UE) 2021/694).
Jak stwierdzono w opublikowanej w lutym 2020 r. białej księdze w sprawie sztucznej
inteligencji, uznaje się, że sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę, a także
oczekuje się, że przyniesie ona liczne korzyści społeczne i gospodarcze w wielu
sektorach. W październiku 2020 r. Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje
dotyczące sztucznej inteligencji, obejmujące kwestie etyki, odpowiedzialności cywilnej
oraz własności intelektualnej, i zwrócił się do Komisji o ustanowienie kompleksowych
i wytrzymujących próbę czasu europejskich ram prawnych dotyczących zasad
etycznych w zakresie rozwoju, wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji,
robotyki i powiązanych z nimi technologii. 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska
opublikowała wniosek dotyczący nowego aktu w sprawie sztucznej inteligencji
(COM(2021)0206), który wprowadza do prawa UE neutralną pod względem
technologicznym definicję systemów sztucznej inteligencji i w którym przyjmuje się
inny zestaw przepisów dostosowanych do podejścia opartego na analizie ryzyka.
Projekt sprawozdania w sprawie wniosku, przygotowany wspólnie przez Komisję
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisję Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), został opublikowany
20 kwietnia 2022 r.
Udostępnianie danych jest drugim z filarów, na których opiera się nowa Europejska
agenda cyfrowa. Dążąc do innowacji opartych na danych, UE zamierza zapewnić
równowagę między swobodnym przepływem danych a zachowaniem prywatności,
bezpieczeństwa, ochrony i norm etycznych. W grę wchodzi tu zbadanie sposobów
wykorzystywania i udostępniania danych nieosobowych na potrzeby opracowywania
nowych opłacalnych technologii i modeli biznesowych. W związku z tym w lutym
2020 r. wraz z białą księgą w sprawie sztucznej inteligencji opublikowano europejską
strategię w zakresie danych. Podstawą europejskiej strategii w zakresie danych
jest europejski akt w sprawie zarządzania danymi (rozporządzenie (UE) 2022/868).
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Akt ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE dnia 3 czerwca 2022
r., wszedł w życie z dniem 23 czerwca 2022 r. i zacznie obowiązywać od
września 2023 r. Europejski akt w sprawie zarządzania danymi ma na celu
zwiększenie dostępności danych i ich zdatności do ponownego wykorzystywania
oraz przekonanie użytkowników, że udostępnianie danych jest bezpieczne. Ponadto
23 lutego 2022 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie zharmonizowanych
przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania
(akt w sprawie danych). 26 stycznia 2022 r. Komisja zaproponowała deklarację
europejskich praw i zasad cyfrowych, która ma na celu sprzyjanie ukierunkowanej na
człowieka transformacji cyfrowej opartej na wartościach europejskich. Dane uznaje
się za zasób o zasadniczym znaczeniu dla postępu społecznego, a w szczególności
dla wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacji i tworzenia miejsc pracy.
Stworzenie europejskiej przestrzeni danych jest jednym z priorytetów Komisji na lata
2019–2025. Obejmuje on dziewięć sektorów, takich jak zdrowie, środowisko, energia,
rolnictwo, mobilność, finanse, produkcja, administracja publiczna i umiejętności.
UE stworzy europejską chmurę obliczeniową w ramach planu NextGenerationEU
w oparciu o Gaia-X – otwarty, przejrzysty i bezpieczny ekosystem cyfrowy, w
którym swobodny strumień danych i usług może być udostępniany, zestawiany i
współdzielony w środowisku opartym na zaufaniu. Kolejnym kamieniem węgielnym
strategii cyfrowej jest stworzenie bezpieczniejszego i bardziej otwartego jednolitego
rynku cyfrowego, który zapewni ochronę podstawowych praw użytkowników i
równe warunki działania dla przedsiębiorstw. Dlatego też 15 grudnia 2020 r.
w ramach procedury współdecyzji Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie
propozycję pakietu dotyczącego aktu o usługach cyfrowych. Pakiet ten obejmuje
dwie inicjatywy ustawodawcze: akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych,
których celem jest unowocześnienie przepisów regulujących usługi cyfrowe w
UE. Gdy wejdą one w życie, tworzenie jednolitego rynku cyfrowego za pomocą
spójnego zestawu nowych przepisów mających zastosowanie w całej UE dobiegnie
końca. W akcie o usługach cyfrowych zostały bowiem wyraźnie określone zasady
odpowiedzialności i rozliczalności dostawców usług pośrednich, a w szczególności
platform internetowych, takich jak media społecznościowe i platformy handlowe.
Bardzo duże platformy internetowe będą podlegać szczególnym obowiązkom ze
względu na szczególne ryzyko, jakie stwarzają w zakresie rozpowszechniania zarówno
nielegalnych, jak i szkodliwych treści. Aktem o rynkach cyfrowych ustanowiono
natomiast przepisy regulujące to, na co będą sobie mogły pozwolić w UE
przedsiębiorstwa mające status strażnika dostępu. Rozporządzenie będzie miało
zastosowanie do największych dostawców tzw. podstawowych usług platformowych,
którzy najczęściej ulegają pokusie stosowania nieuczciwych praktyk. Do usług
świadczonych przez przedsiębiorstwa spełniające stosowne kryteria, aby uznać
je za strażników dostępu, należą usługi pośrednictwa internetowego, portale
społecznościowe, wyszukiwarki, systemy operacyjne, internetowe usługi reklamowe,
przetwarzanie w chmurze oraz usługi udostępniania wideo.
Budowanie zaufania w środowisku internetowym ma kluczowe znaczenie dla
rozwoju społeczno-gospodarczego i dlatego jest jednym z kolejnych priorytetów.
Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie (UE) nr
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910/2014) jest kamieniem milowym na drodze do stworzenia przewidywalnego
otoczenia regulacyjnego pomagającego obywatelom, przedsiębiorstwom i organom
publicznym w przeprowadzaniu bezpiecznych i bezproblemowych interakcji
elektronicznych. W ramach nowej agendy pakiet dotyczący usług cyfrowych będzie
podlegał przeglądowi w trosce o zwiększenie jego skuteczności, rozszerzenie jego
zastosowania na sektor prywatny i promowanie jego wykorzystania.
Oprócz zapewniania spójnych regulacji na jednolitym rynku Unia kładzie również
nacisk na edukację obywateli w zakresie korzystania z technologii cyfrowych.
Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 jest odnowioną
inicjatywą polityczną UE mającą wspierać zrównoważone i skuteczne dostosowanie
obowiązujących w państwach członkowskich UE systemów kształcenia i szkolenia
do ery cyfrowej. Aby osiągnąć te cele, w planie działania określono dwa obszary
priorytetowe: wspieranie rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej
oraz rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych w dobie transformacji cyfrowej.
W komunikacie (COM(2020)0784) z grudnia 2020 r. Komisja przedstawiła swój plan
działania na rzecz wsparcia odbudowy i transformacji europejskiego sektora mediów
i sektora audiowizualnego poprzez zajęcie się trawiącymi je od dawna problemami,
takimi jak fragmentacja rynku. W planie działania podkreślono również potrzebę
zwiększenia przez UE i państwa członkowskie krajowego wsparcia dla funduszy
udostępnianych w ramach zatwierdzonych krajowych planów odbudowy. W planie
działania wspomniano o szkodliwym wpływie globalnych platform internetowych na
sektor mediów oraz o potrzebie rozwiązania problemu hegemonii tych platform na
rynkach danych i reklamy.
Europejski plan działania na rzecz demokracji idzie w parze z planem działania na
rzecz mediów i sektora audiowizualnego, który ma pomóc sektorowi w odbudowie
i jak najlepszym wykorzystaniu transformacji cyfrowej. Pierwszy ze wspomnianych
planów szuka m.in. rozwiązań problemu pogarszania się sytuacji w zakresie wolności
mediów, ponieważ w kilku państwach członkowskich odnotowano wzrost liczby
fizycznych i wirtualnych gróźb kierowanych przeciw dziennikarzom. Indeks gospodarki
cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to zestaw wskaźników mierzących postępy
państw UE w zakresie cyfryzacji w ramach realizacji jednolitego europejskiego rynku
cyfrowego. Każdego roku profile krajowe DESI pomagają państwom członkowskim w
określeniu obszarów wymagających działań priorytetowych. Nowe wskaźniki zostały
dostosowane tak, by uwzględnić Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania
Odporności oraz cyfrowy kompas.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament opowiada się za solidnymi i ambitnymi rezolucjami w sprawie polityki
cyfrowej i jest bardzo zaangażowany w przyjmowanie aktów ustawodawczych w tej
dziedzinie. Stara się też nieustannie utrzymać kwestie cyfrowe w centrum uwagi dzięki
sprawozdaniom z własnej inicjatywy, pytaniom do Komisji wymagającym odpowiedzi
ustnej lub odpowiedzi na piśmie, badaniom, warsztatom, opiniom i rezolucjom, a także
poprzez apele o większą koordynację wysiłków krajowych na rzecz rozwoju usług
ogólnoeuropejskich oraz o wsparcie UE dla badań i rozwoju w dziedzinie cyfryzacji.
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Parlament systematycznie utrwala te gwarancje w prawodawstwie. Aktywnie działa
na rzecz usunięcia przeszkód w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego oraz
na rzecz dostosowania unijnych strategii politycznych do współczesnych produktów
i usług cyfrowych opartych na danych, by osiągnąć jak najdalej idącą cyfryzację
europejskich sektorów usług, co zrodzi nowe możliwości zatrudnienia. Ma to na
celu pobudzenie handlu transgranicznego, zharmonizowanie przepisów dotyczących
umów cyfrowych, zagwarantowanie transgranicznych usług doręczania przesyłek
po przystępnych cenach, wspieranie swobodnego przepływu danych nieosobowych
i wprowadzenie prostszych procedur dotyczących deklaracji VAT. Parlament
koncentruje się zwłaszcza na zapewnieniu obywatelom UE prywatności cyfrowej oraz
na utrzymaniu i dostosowaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów.
W swojej rezolucji z dnia 12 marca 2019 r. Parlament wezwał Komisję, by
„przeanalizowała potrzebę dalszego rozszerzania zakresu dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa sieci i informacji na inne sektory i usługi krytyczne nieobjęte
szczegółowymi przepisami sektorowymi” oraz by reagowała na rosnące zagrożenia
związane z cyfryzacją. Działania te należy uzupełnić wzmocnioną wspólną polityką
w zakresie cyberbezpieczeństwa, która obejmie wspólną platformę europejską i
zwiększoną rolę agencji ENISA. Dyrektywa NIS 2 zastąpi poprzednią dyrektywę
((UE) 2016/1148), skutecznie obligując większą liczbę podmiotów i sektorów do
podjęcia działań na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Europie.
W Parlamencie prace nad tym wnioskiem powierzono Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii, która przyjęła sprawozdanie 28 października 2021 r. 13 maja
2022 r. w sprawie tego wniosku współprawodawcy osiągnęli porozumienie polityczne.
Na następnym etapie porozumienie to musi zostać przyjęte przez Parlament i Radę.
Głosowanie końcowe na posiedzeniu plenarnym nad aktem o usługach cyfrowych i nad
aktem o rynkach cyfrowych odbyło się 5 lipca 2022 r. Akt o rynkach cyfrowych został
przyjęty 18 lipca 2022 r. po zatwierdzeniu przez Radę stanowiska Parlamentu. Po
podpisaniu go przez przewodniczącą Parlamentu i przewodniczącego Rady zostanie
on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać po sześciu
miesiącach od publikacji. Oczekuje się, że stanowisko Parlamentu w sprawie aktu
o usługach cyfrowych Rada zatwierdzi we wrześniu 2022 r. Prace Parlamentu
nad transformacją cyfrową były stale wspierane przez Departament Tematyczny ds.
Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia dzięki szeregowi badań i dzięki
warsztatom[1], które koncentrowały się na istniejących wyzwaniach i możliwościach.
W badaniu[2] istotnym z punktu widzenia wniosku dotyczącego aktu o usługach
cyfrowych oraz wniosku dotyczącego aktu o rynkach cyfrowych przeanalizowano w
szczególności wpływ reklamy ukierunkowanej na konsumentów oraz rynek reklamy.
Inne spostrzeżenia naukowców i uczestników rynku uzyskano w trakcie warsztatów[3],

[1]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age [Przepisy dotyczące handlu elektronicznego dostosowane do ery
cyfrowej], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki
Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
[2]Fourberg, N. i in., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice
[Reklama internetowa – wpływ reklamy ukierunkowanej na reklamodawców, dostęp do rynku i wybory konsumentów], publikacja
na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej,
Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2021.
[3]Wiewiorra, L. i Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective [Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych: przyszłościowa perspektywa zorientowana na
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podczas których przeanalizowano konsekwencje i niedociągnięcia wniosków w ich
obecnej formie, a także podczas wysłuchania z udziałem sygnalistki, byłej pracownicy
Facebooka, Frances Haugen, która wyjaśniła niektóre z nieuczciwych praktyk gigantów
technologicznych. W lutym 2022 r. Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej,
Naukowej i Jakości Życia Parlamentu Europejskiego opublikował również badanie[4]

poświęcone wpływowi influencerów na reklamę i ochronę konsumentów na jednolitym
rynku, w którym zbadano, w jak znacznym stopniu influencerzy odpowiadają za
rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji i promowanie niebezpiecznych
produktów. Inne planowane badanie będzie dotyczyło możliwości wykorzystywania
nowych technologii do poprawy bezpieczeństwa produktów, a tym samym zwiększenia
ochrony konsumentów. Spostrzeżenia z tych badań mogą wpłynąć na przyszłe
prawodawstwo w tej kwestii, którym Parlament zajmie się w drugiej połowie kadencji.
Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, w marcu 2022 r. komisje IMCO i LIBE
zorganizowały wspólne wysłuchanie publiczne, którego celem było omówienie
głównych kwestii ujętych we wniosku Komisji dotyczącym aktu o sztucznej inteligencji
(COM(2021)0206).

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

konsumenta], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny
ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2021.
[4]Michaelsen, F., Collini, L. i in., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market [Wpływ
influencerów na reklamę i ochronę konsumentów na jednolitym rynku], publikacja na zlecenie Komisji Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski,
Luksemburg, 2022.
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