
AM\882057PL.doc PE475.803v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/2178(INI)

3.11.2011

POPRAWKI
1 - 31

Projekt opinii
Gianni Pittella
(PE473.731v01-00)

Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako 
projekt przewodni
(2011/2178(INI))



PE475.803v01-00 2/18 AM\882057PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\882057PL.doc 3/18 PE475.803v01-00

PL

Poprawka 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. administracja elektroniczna powinna 
być postrzegana jako krok w kierunku
otwartej administracji, która ma charakter 
przejrzysty, uczestniczący i 
współpracujący; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do promowania 
otwartego dostępu do danych publicznych 
oraz wykorzystywania tak zwanej 
technologii Web 2.0, tak aby zwiększać
udział obywateli;

Or. en

Poprawka 2
Gianni Pittella

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że Europejski plan działań 
na rzecz administracji elektronicznej na 
lata 2011–2015 stanowi niepowtarzalną 
okazję do modernizacji i redukcji kosztów 
po stronie europejskich i krajowych 
organów administracji publicznej, co 
umożliwi im pełne wykorzystanie 
potencjału dalszej integracji europejskiej 
oraz zwiększanie wzrostu, innowacyjności, 
mobilności obywateli i specjalistów, szans 
dla przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, 
oraz udziału społeczeństwa w 
definiowaniu strategii politycznych;



PE475.803v01-00 4/18 AM\882057PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 3
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zaznacza, że nadal istnieje grupa 
obywateli, szczególnie tych w wieku 
emerytalnym, którzy mają 
niewystarczający dostęp do usług 
internetowych; w związku z tym wskazuje 
na trudności, wobec jakich staje ta grupa 
obywateli przy dostępie do usług 
administracji elektronicznej; uważa, że 
korzystanie z usług administracji 
elektronicznej nie powinno pogłębiać 
przepaści cyfrowej ani zwiększać 
nierówności społecznych;

Or. cs

Poprawka 4
Louis Grech, Gianni Pittella

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że w związku z 
powstawaniem jednolitego rynku 
cyfrowego Unia musi w pełni 
wykorzystywać potencjał osiągnięć w 
dziedzinie nowych technologii, TIK i 
internetu przy tworzeniu mniej 
kosztownych, bardziej adekwatnych i 
przejrzystych systemów administracji 
elektronicznej w Europie, co przyniesie 
ogromne korzyści w przypadku 
europejskich obywateli, konsumentów, 
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lokalnych uwarunkowań i MŚP;

Or. en

Poprawka 5
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do Komisji o opracowanie 
wszechstronnej strategii budowy 
faktycznie cyfrowej Europy, której jednym 
z filarów jest administracja elektroniczna;

Or. en

Poprawka 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że zasadę otwartej 
administracji należy wdrażać w ramach 
stopniowego procesu podzielonego na 
następujące kolejne etapy: zwiększenie 
przejrzystości, umożliwienie udziału, 
ułatwienie współpracy i wdrożenie 
międzywydziałowego procesu 
administrowania;

Or. en

Poprawka 7
Gianni Pittella
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Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla związek między celami 
europejskiego planu działań na rzecz 
administracji elektronicznej i skutecznym 
wdrożeniem unijnej agendy cyfrowej; 
podkreśla, że w ramach administracji 
elektronicznej należy spełnić techniczne 
warunki wstępne dotyczące 
interoperacyjności transgranicznej, 
otwartych specyfikacji, wymiany 
informacji (oraz stosowania kluczowych 
elementów umożliwiających 
funkcjonowanie, takich jak elektroniczne 
systemy zarządzania tożsamością i 
elektroniczne systemy płatności);

Or. en

Poprawka 8
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że w ramach dalszych 
usprawnień cyfrowych i modernizacji 
sektora publicznego w państwach 
członkowskich należy uwzględniać 
podstawowe potrzeby zwykłych obywateli, 
szczególnie tych w bardziej niekorzystnym 
położeniu, takich jak osoby młode, 
niemające wykształcenia, 
niepełnosprawne lub pozbawione dostępu 
do internetu, tak aby zagwarantować 
wszystkim obywatelom UE równy dostęp 
do usług publicznych wysokiej jakości;

Or. en
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Poprawka 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zachęca państwa członkowskie, by 
zobowiązały podmioty publiczne do 
udostępniania danych poprzez 
prowadzenie repozytoriów i katalogów 
danych publicznych i zapewnienie 
ustanowienia przepisów w zakresie 
ujawniania i ponownego wykorzystania, z 
uwzględnieniem prawa autorskiego i 
prawa o ochronie baz danych; wszystkie 
podmioty wykonujące zadania publiczne 
powinny być zobligowane do 
udostępniania informacji publicznych;

Or. en

Poprawka 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Projekt opinii
Ustęp 1d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia otwartych mechanizmów 
konsultacji społecznych jako stałego 
elementu procesu podejmowania decyzji; 
państwa członkowskie powinny też 
opracować innowacyjne techniki i 
narzędzia uczestnictwa obywatelskiego w 
ramach swoich organów administracji i 
monitorować jakość konsultacji 
społecznych w porównaniu z NGO;

Or. en
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Poprawka 11
Sandra Kalniete, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę ułatwienia 
mobilności w obrębie jednolitego rynku 
oraz ograniczenia biurokracji w 
codziennym życiu obywateli; podkreśla, że 
dostęp do procedur internetowych oraz 
informacji może w znaczny sposób 
poprawić nastawienie obywateli do 
wszystkich szczebli administracyjnych;

2. podkreśla potrzebę ułatwienia 
mobilności w obrębie jednolitego rynku 
oraz ograniczenia biurokracji w 
codziennym życiu obywateli; podkreśla, że 
dostęp do procedur internetowych oraz 
informacji może zmniejszyć biurokrację i 
koszty, zwiększyć efektywność 
administracji i w znaczny sposób poprawić 
nastawienie obywateli do wszystkich 
szczebli administracyjnych, jak również 
otoczenie biznesowe w UE;

Or. en

Poprawka 12
Gianni Pittella

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę ułatwienia 
mobilności w obrębie jednolitego rynku 
oraz ograniczenia biurokracji w 
codziennym życiu obywateli; podkreśla, że 
dostęp do procedur internetowych oraz 
informacji może w znaczny sposób 
poprawić nastawienie obywateli do 
wszystkich szczebli administracyjnych;

2. podkreśla potrzebę ułatwienia 
mobilności w obrębie jednolitego rynku na 
przykład poprzez zapewnienie konkretnej 
możliwości przenoszenia praw w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego
oraz ograniczenia biurokracji w 
codziennym życiu obywateli poprzez 
umożliwienie im komunikowania się, 
dokonywania transakcji oraz wysyłania 
dokumentów i informacji elektronicznych 
do organów administracji publicznej w 
całej UE, a także ich otrzymywania od 
tych organów; podkreśla, że dostęp do 
procedur internetowych oraz informacji 
może w znaczny sposób poprawić 
nastawienie obywateli do wszystkich 



AM\882057PL.doc 9/18 PE475.803v01-00

PL

szczebli administracyjnych;

Or. en

Poprawka 13
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do opracowania zakrojonych 
na szeroka skalę portali administracji 
elektronicznej na użytek działalności 
gospodarczej, aby ułatwić powstawanie 
przedsiębiorstw oraz działalność 
transgraniczną; wyraża opinię, że 
pojedyncze punkty kontaktowe, o których 
mowa w dyrektywie usługowej, mogłyby 
stanowić podstawę dla takich usług;

3. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do opracowania zakrojonych 
na szeroka skalę portali administracji 
elektronicznej na użytek działalności 
gospodarczej, aby ułatwić powstawanie 
przedsiębiorstw oraz działalność 
transgraniczną; wyraża opinię, że 
pojedyncze punkty kontaktowe, o których 
mowa w dyrektywie usługowej, mogłyby 
stanowić podstawę dla takich usług; 
zauważa, że występują różnice w 
odniesieniu do przyjazności dla 
użytkownika, dostępności oraz usług 
świadczonych przez pojedyncze punkty 
kontaktowe w państwach członkowskich; 
wzywa Komisję, by nieustannie 
monitorowała tę sytuację oraz udzielała 
porad i wsparcia państwom 
członkowskim, jeżeli istnieje taka 
konieczność;

Or. en

Poprawka 14
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że propagowanie
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administracji elektronicznej oraz rozwój 
zabezpieczonych usług elektronicznych 
dla MŚP należy uznać za jeden z 
kluczowych priorytetów przy tworzeniu 
konkurencyjnego jednolitego rynku 
cyfrowego, zgodnie z programem Small 
Business Act oraz zasadą „najpierw myśl 
na małą skalę”;

Or. en

Poprawka 15
Sandra Kalniete, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by stale informowały 
obywateli o istniejących portalach UE, 
takich jak SOLVIT i Twoja Europa, 
ponieważ ciągły brak informacji opóźnia 
dalszy rozwój otoczenia biznesowego i 
ochrony konsumentów, szczególnie w 
wymiarze transgranicznym;

Or. en

Poprawka 16
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę dalszego 
rozwijania na jednolitym rynku 
bezpiecznych i efektywnych usług 
elektronicznych, takich jak elektroniczna 
identyfikacja i elektroniczne 
uwierzytelnianie, jak również 
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elektronicznych aplikacji biznesowych, 
takich jak elektroniczne fakturowanie; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji dotyczącą zapewnienia 
wzajemnego uznawania elektronicznego 
uwierzytelniania i elektronicznej 
identyfikacji w całej UE, a także zmiany 
dyrektywy w sprawie podpisów 
elektronicznych zgodnie z komunikatem 
Komisji dotyczącym Aktu o jednolitym 
rynku; wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku w sprawie harmonizacji 
fakturowania elektronicznego w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 17
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że rozwijając infrastrukturę 
oraz usługi w ramach planu działania na 
rzecz administracji elektronicznej, należy 
zapewnić optymalny poziom ochrony 
danych osobowych, aby zapobiec 
nieuprawnionemu wyszukiwaniu danych 
osobowych, takich jak stan zdrowia lub 
dokumentacja medyczna;

4. podkreśla, że rozwijając infrastrukturę 
oraz usługi w ramach planu działania na 
rzecz administracji elektronicznej, należy 
zapewnić optymalny poziom ochrony 
danych osobowych, aby zapobiec 
nieuprawnionemu wyszukiwaniu danych 
osobowych, takich jak stan zdrowia, dane 
na temat nawyków zakupowych lub 
dokumentacja medyczna;

Or. cs

Poprawka 18
Louis Grech, Gianni Pittella

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że rozwijając infrastrukturę 
oraz usługi w ramach planu działania na 
rzecz administracji elektronicznej, należy 
zapewnić optymalny poziom ochrony 
danych osobowych, aby zapobiec 
nieuprawnionemu wyszukiwaniu danych 
osobowych, takich jak stan zdrowia lub 
dokumentacja medyczna;

4. podkreśla, że rozwijając infrastrukturę 
oraz usługi w ramach planu działania na 
rzecz administracji elektronicznej, należy 
zapewnić optymalny poziom i przepisy w 
sprawie ochrony danych osobowych, a 
także wdrożenie ich w państwach 
członkowskich w jednolity sposób, tak aby 
zapobiec nieuprawnionemu wyszukiwaniu 
danych osobowych, takich jak stan zdrowia 
lub dokumentacja medyczna i dopilnować, 
by wykorzystywanie tych danych było 
zarezerwowane wyłącznie do celów 
zgodnych z prawem, na przykład 
zwalczania uchylania się od 
opodatkowania, oraz by wymiana 
zgromadzonych informacji nie wykraczała 
poza bezwzględnie konieczny zakres;

Or. en

Poprawka 19
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie promowania i 
wykorzystywania najbardziej 
zaawansowanych technologii 
opracowanych dzięki działalności 
badawczo-rozwojowej, tak aby zapewnić 
bezpieczeństwo i ochronę danych przed 
cyberatakami;

Or. en

Poprawka 20
Sandra Kalniete, Andreas Schwab
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do zwiększenia 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych na rzecz dostępu do 
informacji dotyczących sektora 
publicznego, aby ułatwić tworzenie
nowych miejsc pracy;

5. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do zwiększenia 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych na rzecz dostępu do 
informacji dotyczących sektora 
publicznego; szerszy dostęp do tych 
informacji może doprowadzić do 
powstania nowych miejsc pracy oraz do 
rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 21
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do zwiększenia 
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych na rzecz dostępu do 
informacji dotyczących sektora 
publicznego, aby ułatwić tworzenie 
nowych miejsc pracy;

5. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do zwiększenia
zaangażowania władz lokalnych i 
regionalnych na rzecz dostępu do 
informacji dotyczących sektora 
publicznego, aby usprawnić udzielanie 
informacji społeczeństwu, 
przedsiębiorstwom i instytucjom oraz 
ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, nie 
doprowadzając przy tym do nakładania się 
istniejących źródeł informacji na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym;

Or. nl

Poprawka 22
Louis Grech
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do poprawy 
interoperacyjności poszczególnych 
platform elektronicznych w zakresie 
zamówień publicznych istniejących już w 
państwach członkowskich; wspiera 
zwiększanie zasobów związanych z 
inicjatywami takimi jak PEPPOL oraz e-
CERTIS;

6. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do poprawy 
interoperacyjności poszczególnych 
platform elektronicznych w zakresie 
zamówień publicznych istniejących już w 
państwach członkowskich; wspiera 
zwiększanie zasobów związanych z 
inicjatywami takimi jak PEPPOL oraz e-
CERTIS; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia niezbędnych 
szkoleń wszystkim uczestnikom 
elektronicznych zamówień publicznych, a 
szczególnie MŚP, tak aby mogli oni lepiej 
zrozumieć i stosować mechanizmy tego 
systemu;

Or. en

Poprawka 23
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do poprawy 
interoperacyjności poszczególnych 
platform elektronicznych w zakresie 
zamówień publicznych istniejących już w 
państwach członkowskich; wspiera 
zwiększanie zasobów związanych z 
inicjatywami takimi jak PEPPOL oraz e-
CERTIS;

6. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do poprawy 
interoperacyjności poszczególnych 
platform elektronicznych w zakresie 
zamówień publicznych istniejących już w 
państwach członkowskich; wspiera 
zwiększanie zasobów związanych z 
inicjatywami takimi jak PEPPOL oraz e-
CERTIS, które należy czerpać z 
istniejących środków;

Or. nl
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Poprawka 24
Gianni Pittella

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina o znaczeniu przyjmowania 
odpowiednich środków ustawodawczych w 
zakresie podpisów elektronicznych i 
uwierzytelnienia elektronicznego jako 
środków niezbędnych do zapewnienia 
bezpiecznego, efektywnego i wzajemnie 
połączonego europejskiego rynku 
elektronicznych zamówień publicznych 
zwiększającego konkurencyjność, 
innowacyjność oraz odpowiedni udział 
MŚP;

Or. en

Poprawka 25
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wyraża ubolewanie, że plan działania 
Komisji nie poświęca większej uwagi 
kwestiom takim, jak wkład administracji 
na rzecz promowania debaty publicznej; 
wskazuje potrzebę zwiększenia 
publicznego uczestnictwa w procesie 
politycznym; podkreśla znaczenie 
wspierania wszelkich rodzajów polityki 
mającej na celu poprawę wiedzy na temat 
TIK.

7. wyraża ubolewanie, że plan działania 
Komisji nie poświęca większej uwagi 
kwestiom takim, jak wkład administracji 
na rzecz promowania debaty publicznej; 
wskazuje potrzebę zwiększenia 
publicznego uczestnictwa w procesie 
politycznym; podkreśla znaczenie 
wspierania wszelkich rodzajów polityki 
mającej na celu poprawę wiedzy na temat 
TIK; podkreśla potrzebę zapewnienia 
zarówno obywatelom, jak i 
przedsiębiorstwom adekwatnych i jasnych 
informacji na temat usług 
elektronicznych;

Or. en
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Poprawka 26
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wyraża ubolewanie, że plan działania 
Komisji nie poświęca większej uwagi 
kwestiom takim, jak wkład administracji 
na rzecz promowania debaty publicznej; 
wskazuje potrzebę zwiększenia 
publicznego uczestnictwa w procesie 
politycznym; podkreśla znaczenie 
wspierania wszelkich rodzajów polityki 
mającej na celu poprawę wiedzy na temat 
TIK;

7. wyraża ubolewanie, że plan działania 
Komisji nie poświęca większej uwagi 
kwestiom takim, jak wkład administracji 
na rzecz promowania debaty publicznej; 
wskazuje potrzebę zwiększenia 
publicznego uczestnictwa w procesie 
politycznym; wzywa te państwa 
członkowskie, które jeszcze tego nie 
uczyniły, by wprowadziły system 
głosowania elektronicznego, tak aby 
doprowadzić do większego udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w procesie 
politycznym; podkreśla znaczenie 
wspierania wszelkich rodzajów polityki 
mającej na celu poprawę wiedzy na temat 
TIK;

Or. en

Poprawka 27
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję, aby bardziej 
zaangażowała się w rozwój usług 
administracji elektronicznej, dzięki 
zapewnieniu wytycznych i wsparcia, 
gromadzeniu sprawdzonych rozwiązań i 
ułatwianiu wymiany informacji między 
państwami członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 28
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję, by śledziła wszystkie 
istniejące internetowe narzędzia 
rozwiązywania problemów oraz portale 
informacyjne prowadzone przez Komisję i 
państwa członkowskie oraz ustanawiała 
między nimi wzajemne połączenia lub 
konsolidowała je, o ile jest to możliwe; 
zaleca tworzenie nowych portali 
internetowych tylko wówczas, gdy 
integracja w ramach istniejących 
rozwiązań nie jest wykonalna;

Or. en

Poprawka 29
Gianni Pittella

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że administracja elektroniczna 
powinna mieć na celu zwiększenie udziału 
demokratycznego poprzez przejrzyste 
konsultacje społeczne i zaangażowanie w 
proces kształtowania polityki – w 
odniesieniu do wszystkich obywateli, jak 
również zainteresowanych stron (i 
uwarunkowań lokalnych);

Or. en

Poprawka 30
Olga Sehnalová
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Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że wspieranie zwiększania 
znajomości podstawowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
oraz przezwyciężanie luki w dostępności
oraz różnic w wyposażeniu technicznym, z 
jakiego korzystają obywatele, to 
podstawowe wymogi zapewnienia 
wszystkim obywatelom możliwości 
stosowania TIK;

Or. cs

Poprawka 31
Gianni Pittella

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i wdrożenia
konkretnych narzędzi TIK ułatwiających 
udział elektroniczny – takich jak 
powszechne systemy składania petycji 
elektronicznych – aby dać obywatelom UE 
oraz stowarzyszeniom przedstawicielskim 
konkretną możliwość korzystania z prawa 
do inicjatywy obywatelskiej określonego w 
art. 11 Traktatu UE;

Or. en


