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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 

Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w 

szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o 

handlu elektronicznym)1, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 września 2017 r. pt. „Zwalczanie 

nielegalnych treści w internecie – w kierunku większej odpowiedzialności platform 

internetowych” (COM(2017)0555), 

1. zauważa, że szybkość działania i praktyczność narzędzi cyfrowych wzmacniają pozycję 

przedsiębiorstw i rozszerzają zakres ich działalności; podkreśla, że UE musi opracowywać 

strategie z myślą o tym, aby obywatele, przedsiębiorstwa i konsumenci czerpali korzyści z 

technologii cyfrowej, aby niwelować różnice między regionami i pokoleniami, 

wynikające z rozłamu informatycznego, aby umożliwić uczciwy, przejrzysty i trwały 

dostęp do rynku oraz aby chronić podstawowe prawa wszystkich obywateli, w tym 

również wolność słowa i prywatność danych; 

2. zwraca uwagę, że technologia informacyjno-komunikacyjna sprzyja inkluzywnej 

gospodarce i może być najważniejszym czynnikiem pobudzającym innowacje, wzrost i 

tworzenie miejsc pracy, a to z kolei może wywołać pozytywny efekt domina w całym 

łańcuchu wartości oraz we wszystkich branżach i regionach, a także być korzystne dla 

konsumentów i pracowników; wobec tego apeluje do Komisji o kontynuowanie prac w 

zakresie umów handlowych na miarę XXI w., w których uznaje się fundamentalne 

postępy w dziedzinie technologii i internetu oraz dostrzega ich potencjał w dziedzinie 

generowania dobrobytu; w związku z tym wzywa Komisję do wykazania, że między 

strategią na rzecz jednolitego rynku cyfrowego a strategią w dziedzinie handlu 

elektronicznego istnieje wyraźne powiązanie, a także do uwypuklenia wynikających stąd 

korzyści dla obywateli UE; 

3. zwraca uwagę na toczące się negocjacje w sprawie procedur ustawodawczych 

dotyczących jednolitego rynku cyfrowego oraz apeluje do Komisji o zadbanie o spójność 

między nowym jednolitym rynkiem cyfrowym w UE a jej zewnętrznymi strategiami 

politycznymi, aby prowadzić negocjacje handlowe w oparciu o zintegrowane podejście; 

podkreśla, że umowy o wolnym handlu nie powinny stanowić jedynego mechanizmu 

współpracy, ułatwiającego handel elektroniczny; 

4. podkreśla, że budowa infrastruktury odpowiedniej pod względem zasięgu, jakości i 

bezpieczeństwa oraz umożliwiającej neutralność sieci, a także dostęp do niej, zwłaszcza 

na obszarach wiejskich, górskich i odległych, ma decydujące znaczenie z punktu widzenia 

cyfryzacji europejskiego przemysłu i upowszechniania e-rządzenia; 

5. zauważa, że zgodnie z szacunkami realizacja strategicznych celów UE w zakresie 

                                                 
1 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1. 
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łączności, przewidziana na rok 2025, w ciągu najbliższych dziesięciu lat będzie wymagać 

inwestycji o wartości 500 mld EUR w infrastrukturę o bardzo dużej przepustowości; 

podkreśla, że Europejski kodeks łączności elektronicznej będzie odgrywał zasadniczą rolę 

w zapewnieniu bardziej przewidywalnych warunków inwestowania, zwłaszcza poprzez 

wprowadzenie regulacji dostosowanych do zagrożeń i wyzwań związanych z budową 

przeważnie nowych sieci oraz przewidujących korzyści dla prekursorów; 

6. podkreśla potrzebę uproszczenia i dostosowania przepisów w ramach technologicznie 

postępowego i przejrzystego modelu e-rządzenia na potrzeby procedur administracyjnych; 

apeluje do państw członkowskich o zdecydowane postępy w zakresie strategii 

politycznych, przepisów prawnych i praktycznych rozwiązań w odniesieniu do 

e-rządzenia; 

7. podkreśla globalny charakter najlepszych standardów ICT i specyfikacji technicznych w 

dziedzinie infrastruktury handlowej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i 

międzynarodowym; w związku z tym domaga się ściślejszej współpracy na szczeblu G-7 i 

G-20; podkreśla, że środowisko internetowe umożliwia stosowanie szeregu innych 

standardów, np. w dziedzinie praw konsumenta, w sferze środowiska czy zdrowia, a także 

praw socjalnych i podstawowych; 

8. popiera komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Priorytety w normalizacji ICT 

na jednolitym rynku cyfrowym” (COM(2016)0176); podkreśla, że choć normalizacja ICT 

musi przebiegać głównie w oparciu o inicjatywy podejmowane przez samą branżę, na 

zasadzie dobrowolności i porozumienia, w oparciu o zasady takie jak przejrzystość, 

otwartość, bezstronność, konsensus, skuteczność, zasadność i spójność, wyraźniej 

określone priorytety w zakresie normalizacji ICT, mające poparcie polityczne wysokiego 

szczebla, będą mieć korzystny wpływ na konkurencyjność; zauważa, że w ramach tego 

procesu należy korzystać z instrumentów europejskiego systemu normalizacji i 

zaangażować wiele zainteresowanych stron, zarówno z UE, jak i na szczeblu 

międzynarodowym, aby usprawnić procedury ustalania norm, zgodnie ze wspólną 

inicjatywą na rzecz normalizacji; apeluje do Komisji o dążenie do ustanowienia pod 

przewodnictwem UE globalnych norm branżowych w odniesieniu do kluczowych 

technologii 5G i architektury sieci, zwłaszcza poprzez wykorzystanie w tym celu – na 

szczeblu najważniejszych unijnych i międzynarodowych organów normalizacyjnych – 

rezultatów osiągniętych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz 5G; 

9. zwraca uwagę, że łączność cyfrowa zwiększa wolumen obrotów handlowych, ale dla 

podmiotów prowadzących handel elektroniczny decydujące znaczenie ma wydajny 

system dostaw; w związku z tym podkreśla, że UE popiera zharmonizowane znakowanie, 

gdyż może ono poprawić i uczynić skuteczniejszymi transgraniczne usługi w zakresie 

śledzenia; z zadowoleniem przyjmuje otwarte standardy IT opracowane przez Europejski 

Komitet Normalizacyjny i proponuje, aby Komisja promowała tego rodzaju skuteczne 

narzędzia w kontaktach z międzynarodowymi partnerami handlowymi w celu obniżenia 

kosztów transgranicznej dostawy towarów, co ostatecznie będzie z korzyścią dla 

użytkowników końcowych i konsumentów; 

10. zauważa, że podczas dokonywania zakupów w internecie konsumenci nadal napotykają 

przeszkody w dokonywaniu zakupów u sprzedawców mających siedzibę w innym 

państwie członkowskim, takie jak odrzucenie płatności lub niemożność dostarczenia 
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produktu do ich kraju; 

11. podkreśla, że Unia ma do odegrania ważną rolę przy opracowywaniu i propagowaniu tych 

standardów na szczeblu światowym; 

12. podkreśla, że UE powinna zacieśnić współpracę w zakresie handlu elektronicznego ze 

swoimi partnerami handlowymi, którzy stosują wysokie standardy cyfrowe, mianowicie 

na szczeblu wielostronnym, kilkustronnym i dwustronnym, aby obniżyć cła i bariery 

pozataryfowe dzięki narzędziom takim jak e-oznakowanie oraz promować uznane normy 

globalne; ostrzega przed wykorzystywaniem umów handlowych jako narzędzi 

standaryzacji; 

13. podkreśla, że choć umowy handlowe UE oprócz ceł w coraz większym stopniu muszą 

uwzględniać bariery występujące po drugiej stronie granicy, wciąż muszą utrzymać swoją 

podstawową funkcję środków regulacyjnych z myślą o interesie publicznym i ograniczać 

się do ułatwiania handlu i inwestycji poprzez identyfikację zbędnych barier technicznych 

utrudniających handel oraz podwójnych lub niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, 

które niewspółmiernie dotyczą MŚP, a jednocześnie nie mogą stanowić zagrożenia dla 

procedur ani norm technicznych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także ochrony 

konsumentów i pracowników, ochrony socjalnej, ochrony środowiska i ochrony 

różnorodności kulturowej; przypomina, że powiązane mechanizmy muszą opierać się na 

usprawnionej wymianie informacji oraz udoskonalonym przyjmowaniu 

międzynarodowych norm technicznych, a także prowadzić do większej zbieżności, przy 

czym w żadnym wypadku nie można podważać ani opóźniać procedur decyzyjnych 

partnerów handlowych, opartych na legitymacji demokratycznej; 

14. podkreśla, że produkty na rynku cyfrowym muszą być wyraźnie oznakowane, aby 

zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość kontroli pochodzenia i 

bezpieczeństwa towarów; 

15. podkreśla ważny społeczny wpływ handlu elektronicznego na zatrudnienie, warunki 

pracy, prawa pracownicze, edukację i umiejętności; obstaje przy opinii, że dzięki 

umowom handlowym utrzymuje się uczciwa konkurencja, nie dochodzi do dalszego 

przenoszenia produkcji ani obniżania europejskich standardów, chroni się prawa 

pracownicze i świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, zapobiega się 

wykorzystywaniu treści cyfrowych oraz nie stosuje się niższych standardów krajów 

partnerskich w celu obejścia standardów społecznych i jakościowych; 

16. podkreśla, że uczciwe i podobne traktowanie zainteresowanych stron musi być 

gwarantowane we wszystkich umowach handlowych; uważa, że z uwagi na zasadę 

wzajemności europejskie przedsiębiorstwa powinny mieć takie same prawa jak podmioty 

gospodarcze z krajów partnerskich, aby w pełni zagwarantować cyberbezpieczeństwo 

prowadzonych przez nie operacji i poufność ich komunikacji; podkreśla potrzebę 

zadbania o ochronę przed żądaniami, które mogłyby osłabić zdolność przedsiębiorstw lub 

obywateli do zagwarantowania cyberbezpieczeństwa i poufności w odniesieniu do własnej 

komunikacji; 

17. uznaje, że zasady dyrektywy o handlu elektronicznym mają kluczowe znaczenie dla 

rozwoju gospodarki cyfrowej i zagwarantowania wolności słowa oraz wolności 

prowadzenia działalności gospodarczej; podkreśla, że na pośredników internetowych nie 
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należy nakładać ogólnego obowiązku monitorowania informacji, które przekazują lub 

przechowują, ani obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności 

wskazujących na bezprawną działalność; uważa jednak, że powinni oni współpracować w 

celu szybkiego wykrywania i usuwania nielegalnych treści, zapobiegania ich ponownemu 

pojawieniu się oraz zagwarantowania uczciwego wynagrodzenia dla autorów i posiadaczy 

praw, np. poprzez udostępnienie mechanizmu odwoławczego umożliwiającego 

użytkownikom i posiadaczom praw autorskich zgłaszanie nielegalnych treści pochodzące 

od stron trzecich, jak i poprzez efektywniejsze stosowanie filtrów; pośrednicy internetowi 

powinni również zadbać o to, aby nie dochodziło do mylnego usuwania legalnych treści, 

np. poprzez wprowadzenie w tym celu mechanizmów umożliwiających zgłoszenie 

sprzeciwu; 

18. podkreśla, że umowy handlowe powinny zachęcać do korzystania z zaawansowanych 

technologii oraz sprzyjać interoperacyjności systemów, przewidywalności stosunków 

umownych i rządom prawa; podkreśla potrzebę digitalizacji informacji celnych i 

zarządzania cłami za pośrednictwem internetowej rejestracji i przetwarzania informacji 

przy jednoczesnym poszanowaniu międzynarodowych standardów, a także dzięki 

certyfikacji elektronicznej i możliwości uiszczania opłat celnych online; apeluje do 

Komisji o rozważenie możliwości ustanowienia nowych mechanizmów współpracy 

między organami regulacyjnymi z myślą o wspieraniu współdziałania w dziedzinie badań 

naukowych i rozwoju, wymianie najlepszych praktyk w celu wspierania innowacji, 

tworzeniu nowych ekosystemów (np. inteligentnych miast) oraz zagwarantowaniu 

najwyższych standardów w dziedzinie ochrony konsumentów i w zakresie 

cyberbezpieczeństwa; 

19. podkreśla znaczenie kompatybilności i interoperacyjności cyfrowych i transgranicznych 

systemów płatniczych oraz doniosłość jasnych i wiążących zasad dotyczących uiszczania 

podatków i ceł; podkreśla, że podatki należy płacić w państwie członkowskim, w którym 

wypracowano zysk; w tym kontekście zwraca uwagę na oszustwa związane z podatkiem 

VAT; wzywa Komisję do dokonania przeglądu zwolnień mających zastosowanie do 

małych przesyłek oraz do stosowania skutecznych procedur w zakresie podatku VAT; 

20. podkreśla, że handel elektroniczny najbardziej ułatwia otwarta wymiana danych, pod 

warunkiem że umowy handlowe zawierają co najmniej zapis gwarantujący, że 

transgraniczne transfery danych będą zgodne z obecnie obowiązującymi oraz przyszłymi 

ramami prawnymi UE w zakresie ochrony danych, w szczególności z decyzjami 

stwierdzającymi odpowiedni stopień ochrony, oraz pod warunkiem że umowy handlowe 

UE zawierają przepis horyzontalny w pełni podtrzymujący prawo umawiającej się strony 

do ochrony danych osobowych i prywatności, przy czym przepisu tego nie można 

wykorzystywać z zamiarem ograniczenia przepływów danych z powodów innych niż 

ochrona danych osobowych oraz musi mu towarzyszyć drugi przepis, uniemożliwiający 

wprowadzanie nieuzasadnionych wymogów dotyczących lokalizacji danych, gdyż 

wymuszona lokalizacja danych może stanowić narzędzie protekcjonistyczne i oznaczać 

barierę handlową, co jest niekorzystne przede wszystkim dla MŚP; ponownie podkreśla, 

że ochrona danych osobowych ma znaczenie priorytetowe, gdyż służy wzmocnieniu 

zaufania klientów i ochronie praw podstawowych; 

21. podkreśla, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne prowadzące działalność w skali 

globalnej nie są jedynie oferentami własnych produktów i usług, ale również podmiotami 
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umożliwiającymi działalność w innych sektorach, gdyż udostępniają niezbędną 

infrastrukturę na potrzeby łączności, warunkującą funkcjonowanie i rozwój gospodarki 

cyfrowej, zwłaszcza w odniesieniu do innowacyjnych modeli biznesowych, wobec czego 

apeluje do Komisji o to, aby w dalszym ciągu włączała do umów handlowych zapisy 

dotyczące dostępu porównywalnego z dostępem w UE; uważa, że partnerzy handlowi 

posiadający sieci telekomunikacyjne sprzyjające konkurencji będą oferować UE większe 

możliwości w dziedzinie handlu, a także przyczynią się do pogłębienia przepaści cyfrowej 

między krajami rozwiniętym a krajami słabiej rozwiniętymi, w których dostęp do 

internetu jest ograniczony; 

22. wzywa Komisję do promowania opartej na przepisach konkurencji w sektorze 

telekomunikacji, zagwarantowania niezależności organów regulacyjnych oraz do zadbania 

o uczciwy i pozbawiony dyskryminacji dostęp do sieci telekomunikacyjnych dla 

przedsiębiorstw z UE, co zwiększy możliwości wyboru stojące przed konsumentami; 

zdecydowanie popiera zasadę pozbawionego dyskryminacji dostępu do internetu oraz 

zachęca Komisję do aktywnego promowania tej zasady na szczeblu wielostronnym i w 

umowach o wolnym handlu; 

23. podkreśla, że w skali globalnej elektroniczny handel towarami boryka się z problemem 

podrabiania produktów i wzywa Komisję do promowania inicjatyw takich jak otwarty 

internetowy znak zaufania w handlu elektronicznym, aby zwiększyć zaufanie 

konsumentów do podmiotów prowadzących handel elektroniczny i zagwarantować równe 

warunki prowadzenia działalności; zachęca do korzystania z instrumentów takich jak 

protokół ustaleń w sprawie internetowej sprzedaży towarów podrobionych 

(COM/2013/0209). 
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