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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego (2012/2030(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek z dnia 4 października 2012 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
powierniczych w transakcjach elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(COM(2012)0238),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 maja 2012 r. zatytułowany „Konsumenci 
wiedzą gdzie w Europie warunki konsumenckie są najlepsze”, siódme wydanie tablicy 
wyników dla warunków konsumenckich (SEC(2012)0165),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz 
wzmocnienia praw konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie tabeli wyników rynku 
wewnętrznego2,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – „Europejski program na 
rzecz konsumentów - Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego”, z dnia 
22 maja 2012 r. (COM(2012) 0225),

– uwzględniając dokument służb Komisji z dnia 22 maja 2012 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie w spawie polityki konsumenckiej (lipiec 2010 – grudzień 2011 r.) 
(SWD(2012)0132) opublikowany przy okazji komunikatu „Europejski program na rzecz 
konsumentów - Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego”, z dnia 22 
maja 2012 r. (COM(2012) 0225), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 maja 2012 r. zatytułowany „Europejska 
strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci” (COM(2012)0196),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 kwietnia 2012 r. pt. „Strategia na rzecz e-
zamówień” (COM (2012)0179),

 uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (COM(2012)0011),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „Spójne ramy na rzecz 
wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług on-
line” (COM(2011)0942),

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0209.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0211.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowej strategii dla 
polityki ochrony konsumentów1,

– uwzględniając dyrektywę 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady2,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (COM(2011)0707) i 
towarzyszące mu dokumenty (SEC(2011)1320 i SEC(2011)1321),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 w sprawie mobilności i 
integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010-20203,

– uwzględniając wniosek z dnia 19 października 2011 r. w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” 
(COM(2011)0665),

– uwzględniając komunikat Komisji z października 2011 r. zatytułowany „Wykorzystanie 
rynków na rzecz konsumentów: szóste wydanie tablicy wyników dla rynków 
konsumenckich” (SEC(2011)1271),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wydajniejszego i bardziej 
sprawiedliwego rynku detalicznego4,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 7 kwietnia 2011 r. zatytułowany 
„Umocnienie pozycji konsumenta w UE” (SEC(2011)0469),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2011 r. zatytułowany „Konsumenci 
czujący się pewnie na jednolitym rynku”, piąte wydanie tablicy wyników dla warunków 
konsumenckich (SEC(2011)0299),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady Europejskiej pt. „Europa 2020, strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wpływu reklamy na 
zachowania konsumentów5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie pełnego 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0491.
2Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0453.
4P7_TA(2011)0307.
5P7_TA(2010)0484.
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ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą 
dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w 
odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania2,

– uwzględniając wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Google 
(sprawy połączone od C-236/08 do C-238/08, wyrok z dnia 23 marca 2010 r.) oraz 
BergSpechte (sprawa C-278/08, wyrok z dnia 25 marca 2010 r.), które definiują typowego 
konsumenta w Internecie jako „właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i 
rozsądnego internautę”,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020” –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając sprawozdanie analityczne dotyczące postaw wobec sprzedaży 
transgranicznej i ochrony konsumentów, opublikowane przez Komisję w marcu 2010 r. 
(Eurobarometr Flash nr 282),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie 
transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

– uwzględniając analizę zatytułowaną „Ocena tzw. tajemniczego klienta (mystery shopping) 
transgranicznego handlu elektronicznego w UE” przeprowadzoną w imieniu Komisji 
Europejskiej, DG SANCO, przez YouGovPsychonomics i opublikowaną 20 października 
2009 r.,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 22 września 2009 r. w sprawie 
dalszych działań związanych z tablicą wyników dla rynków konsumenckich w zakresie 
detalicznych usług finansowych (SEC(2009)1251),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
w sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań 
konsumentów (COM(2009)0346) oraz towarzyszący mu projekt zaleceń Komisji 
(SEC(2009)0949), 

                                               
1Dz.U. C 50E z 21.2.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 189 z 22.7.2010, s. 1.
3Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
4Dz.U. C 349E z 22.12.2010, s. 1.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie egzekwowania 
dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM(2009)0330),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 
prawa w zakresie ochrony konsumentów („rozporządzenie w sprawie współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów”) (COM(2009)0336),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 5 marca 2009 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie na temat transgranicznego handlu elektronicznego 
w UE”(SEC(2009)0283),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2009 r. na temat handlu międzynarodowego 
i internetu1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd 
i reklamy porównawczej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu i 
reklamy na równouprawnienie kobiet i mężczyzn3, 

– mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania 
konsumentów do środowiska cyfrowego4, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów)5,

– uwzględniając dyrektywę 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej6,

– uwzględniając art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE7z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
usług na rynku wewnętrznym,

– uwzględniając dyrektywę 2006/114/WE8Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 

                                               
1Dz.U. C 67E z 18.3.2010, s. 112.
2Dz.U. C 46 E z 24.2.2010, s. 26.
3Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 43.
4Dz.U. C 146E z 12.6.2008, s. 370.
5Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1.
6 Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
6Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.
7Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.
8Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.
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(wersja ujednolicona); 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskiego prawa 
umów i rewizji dorobku prawnego: kierunek1a także rezolucję z dnia 7 września 2006 r. 
w sprawie europejskiego prawa umów2,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE 
dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2006)0334),

– uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa 
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym3,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w 
życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów 
i usług oraz dostarczania towarów i usług4,

uwzględniając specjalne badanie Eurobarometru nr 342 w sprawie wzmocnienia pozycji 
konsumentów,

– Konwencja UNCITRAL o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach 
międzynarodowych z 2005 r., prawo modelowe UNCITRAL o podpisach elektronicznych 
(2001) oraz prawo modelowe o e-handlu (1996)5, 

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie ze stosowania dyrektywy o handlu elektronicznym 
z dnia 21 listopada 2003 r. (COM(2003)0702),

– uwzględniając dyrektywę 2002/65/WE6Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE.

– uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej7,

– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego8,

– uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

                                               
1Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, s. 109.
2Dz.U. C 305E z 14.12.2006, s. 247.
3Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
4Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37. 
5http://www.un.or.at/unictral
6Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16. 
7Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.
8Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
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danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej włączoną do Traktatów na 
mocy art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jej art. 7 (poszanowanie 
życia prywatnego i rodzinnego), art. 21 (niedyskryminacja), art. 24 (prawa dziecka), art. 
25 (prawa osób w podeszłym wieku), art. 26 (integracja osób niepełnosprawnych) i art. 38 
(ochrona konsumentów),

– uwzględniając art. 9 TFUE, który stanowi, że „przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego”,

– uwzględniając art. 11 TFUE, który stanowi, że „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań 
Unii, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę 
wymogi ochrony środowiska naturalnego”,

– uwzględniając art. 12 TFUE, który stanowi, że „wymogi ochrony konsumentów są 
uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”,

– uwzględniając art. 14 TFUE oraz protokół nr 26 do niego w sprawie usług świadczonych 
w interesie ogólnym (gospodarczym),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a 
także opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2012), 

A. mając na uwadze, że ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego ma decydujące znaczenie 
dla tego, aby UE stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy 
gospodarką na świecie;

B. mając na uwadze, że handel elektroniczny i usługi on-line to największa siła internetu i 
najważniejsza dla celów strategii Europa 2020 w zakresie rynku wewnętrznego, 
przynosząca korzyści zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom; 

C. mając na uwadze, że 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich to MŚP zapewniające 
85% miejsc pracy, a ponadto, że MŚP są siłą napędową gospodarki europejskiej 
ponoszącą nadrzędną odpowiedzialność tworzenie dobrobytu i wzrostu, a także innowacje 
oraz badania i rozwój;

D. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa, które rozwinęły swoją gospodarkę internetową 
daleko wyprzedziły pozostałe, a w dobie dzisiejszego kryzysu gospodarczego, gdy 
tworzenie miejsc pracy praktycznie zależy od MŚP najważniejsze jest zniesienie barier w 

                                               
1Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
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handlu elektronicznym;

E. mając na uwadze, że efektywnie funkcjonujący rynek wewnętrzny wypełniłby cele 
strategii lizbońskiej dotyczące wyższego wzrostu, zatrudnienia i konkurencji służące 500 
milionom konsumentów w UE;

F. mając na uwadze, że Europę zamieszkuje 75 milionów osób niepełnosprawnych i osoby te 
także powinny mieć pełny dostęp do rynku wewnętrznego;

G. mając na uwadze, że handel elektroniczny pozwala konsumentom na korzystanie z 
niższych cen i większego wyboru, ale 60% stron internetowych jest dziś 
niedostosowanych do transgranicznych zakupów on-line, a zaufanie konsumentów i 
przedsiębiorstw do środowiska cyfrowego jest nadal niskie; 

H. mając na uwadze, że rozdrobnienie rynku cyfrowego UE zagraża prawom przyznanym w 
ramach wspólnotowego dorobku prawnego, ponieważ konsumenci i przedsiębiorstwa 
mają niewielką pewność prawną jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny z 
uwagi na zbyt dużą liczbę przepisów prawnych ustanawiających rozbieżne wymogi, co 
prowadzi do sytuacji, która nie pozwala podmiotom działającym na rynku, organom czy 
konsumentom na korzystanie z jasnych i wykonalnych przepisów; 

I. mając na uwadze, że dla osiągnięcia pełnego i realnego jednolitego rynku cyfrowego 
najważniejsze jest pokonanie obecnej fragmentacji prawnej;

J. mając na uwadze, że handel elektroniczny i usługi on-line sprzyjają rozwojowi 
zrównoważonego, jednolitego rynku dzięki wykorzystaniu niskoemisyjnych i przyjaznych 
dla środowiska technologii, norm, etykiet, produktów i usług;

Jednolity rynek cyfrowy na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

1. podkreśla, że w czasach kryzysu gospodarczego najważniejsze jest podjęcie działań na 
rzecz stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz zaznacza, że ustanowienie 
jednolitego rynku cyfrowego byłoby kluczowym krokiem dla osiągnięcia tego celu; w 
związku z tym wzywa Komisję do wdrożenia planu uruchomienia i ustanowienia 
jednolitego rynku cyfrowego;

2. z zadowoleniem przyjmuje nowy, opublikowany w dniu 11 stycznia 2012 r. komunikat 
Komisji w sprawie handlu elektronicznego i usług on-line, którego celem jest 
wprowadzenie spójnych ram handlu elektronicznego poprzez zbudowanie zaufania i 
rozszerzenie handlu elektronicznego oraz usług on-line na usługi dla sektora B2B, B2C, 
C2C i G2G;

3. wzywa Komisję do wdrożenia, rozszerzenia i skutecznego monitorowania planu działania 
dotyczącego ułatwiania transgranicznego dostępu do produktów i treści on-line, a co za 
tym idzie, wprowadzenia planu działania celem wdrażania przekrojowego planu, 
gwarantującego rozwój jednolitego rynku cyfrowego i promocję długoterminowego 
wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy przy jednoczesnym dostosowaniu 
gospodarki europejskiej do wyzwań dzisiejszej gospodarki światowej;
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4. podkreśla, że fragmentacja i brak pewności prawnej to główne problemy jednolitego 
rynku cyfrowego oraz że należy pokonać niespójne egzekwowanie przepisów w 
państwach członkowskich;

5. podkreśla, że dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego to kamień milowy na drodze 
do jednolitego rynku cyfrowego oraz że przegląd tej dyrektywy nie jest konieczny; 
niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą lepszego 
wykonania i składania wyjaśnień, m.in. w odniesieniu do procedury powiadamiania i 
działania;

MŚP

6. podkreśla, że MŚP są osią gospodarki europejskiej oraz że w związku z tym, 
najważniejsze jest opracowanie planu działania dotyczącego włączenia ich w jednolity 
rynek cyfrowy; podkreśla, że wykorzystanie możliwości gospodarki cyfrowej i 
jednolitego rynku cyfrowego poprzez innowacje i inteligentne wykorzystanie ICT byłoby 
niezwykle pomocne w umożliwianiu MŚP wyjścia z obecnego kryzysu, a także tworzenia 
wzrostu i zatrudnienia;

7. w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania planu 
działania, który byłby oparty na promowaniu włączenia MŚP do łańcuchów wartości 
cyfrowej poprzez podejmowanie działań i inicjatyw zachęcających do inteligentnego 
wykorzystania ICT dla potrzeb innowacji i konkurencyjności oraz konkurencyjności i 
rozwoju umiejętności cyfrowych, a także udostępnianie większej ilości informacji 
dotyczących korzyści i potencjału gospodarki internetowej - np. za pośrednictwem 
Europejskiej sieci wsparcia e-biznesu (eBSN – przy, oprócz innych działań, 
jednoczesnym zapewnieniu innowacyjnym MŚP wsparcia finansowego;

8. wzywa Komisję do opracowania strategii szerzenia przedsiębiorczości cyfrowej w 
Europie, koncentrującej się na innowacyjnych i dynamicznych MŚP ze wszystkich 
sektorów, która zapewni wysoki potencjał wzrostu i innowacyjności oraz stworzy nowe 
miejsca pracy w Europie; 

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia środków ukierunkowanych na 
zapewnienie innowacyjnym MŚP wsparcia finansowego z aktualnie realizowanych 
programów, na przykład programu konkurencyjności i innowacyjności (CIP), nowego 
programu konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) oraz programu badań i 
innowacji „Horyzont 2020”, a także proponowanego rozporządzenia w sprawie kapitału 
wysokiego ryzyka;

Pokonywanie pozostałych barier na jednolitym rynku cyfrowym 

10. wzywa Komisję do znalezienia rozwiązań na rzecz poprawy unijnych ram dostarczania 
usług w sposób, który pozwoli zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom w pełni 
wykorzystać jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że ramy te powinny zagwarantować 
dostępne, rzetelne i szybko dostarczane, przyjazne usługi, skuteczny i przejrzysty system 
zwrotów oraz niższe ceny za transgraniczną dostawę usług;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeanalizowania możliwości uproszczenia i 
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ujednolicenia przepisów w zakresie VAT dotyczących transgranicznych transakcji on-line 
oraz większego, ogólnoeuropejskiego ujednolicenia stawek i reżimów oraz ograniczenia 
biurokracji w celu zapewnienia prostszego, łatwiejszego i bardziej wydajnego systemu; 
podkreśla, że produkty cyfrowe takie, jak książki w wersji elektronicznej powinny być 
objęte stawką VAT identyczną z tą, jaką stosuje się do produktu równorzędnego w formie 
materialnej; 

12. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie płatności kartą, 
internetowych i przez telefon komórkowy; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przygotowania i wdrożenia właściwych środków ukierunkowanych na uzyskanie w pełni i 
skutecznie zintegrowanych, konkurencyjnych, innowacyjnych, neutralnych i 
bezpiecznych ram regulacyjnych dotyczących płatności on-line i przez telefon 
komórkowy;

13. podkreśla, że największe obawy konsumentów oraz czynniki zniechęcające ich do 
zakupów on-line to kwestie ochrony prywatności i danych; za konieczne uznaje 
dostosowanie obowiązującego prawodawstwa o ochronie danych do nowych wyzwań i 
innowacji w dziedzinie obecnych i przyszłych osiągnięć technologicznych, np. chmury 
obliczeniowej; 

14. co za tym idzie, z zadowoleniem przyjmuje wnioskowane przez Komisję nowe 
prawodawstwo o ochronie danych oraz podkreśla konieczność przyjęcia i wykonania 
nowego rozporządzenia dotyczącego tego zagadnienia w formie, która przy ochronie 
prywatności i zagwarantowaniu praw podstawowych, zapewnia przedsiębiorstwom 
wystarczającą elastyczność umożliwiającą im rozwijanie ich przedsiębiorstw bez 
ponoszenia wysokich kosztów, jednocześnie oferując im uproszczenie i zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych;

15. wzywa Komisję do zmodernizowania ram prawnych rządzących prawami własności 
intelektualnej poprzez przedłożenie wniosku i szybkie wdrożenie europejskiej strategii 
praw własności intelektualnej oraz czeka na wniosek w tej sprawie; 

16. zdecydowanie potępia wszelkie akty dyskryminowania konsumentów ze względu na 
narodowość i miejsce zamieszkania przywołując artykuł 20 ust. 2 dyrektywy usługowej 
(2006/123/UE) oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o pełne 
wdrożenie tej dyrektywy;

Budowanie pewności i zaufania do jednolitego rynku cyfrowego

17. podkreśla, że dyrektywa w sprawie praw konsumentów wyznaczyła ważny etap pod 
względem zwiększonej pewności prawnej konsumentów i przedsiębiorstw do transakcji 
on-line i dziś stanowi główny instrument ochrony konsumentów w usługach on-line; 
wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania jej skutecznego i szybkiego 
wdrożenia; 

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wypracowania i przeznaczenia większych 
zasobów na skuteczne instrumenty, na przykład sieć współpracy na rzecz ochrony 
konsumentów (CPC) w celu zagwarantowania, że podmioty działające na rynku on-line 
będą stosować europejskie przepisy dotyczące przejrzystości i nieuczciwych praktyk 



PE489.679v01-00 12/18 PR\903329PL.doc

PL

rynkowych, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony konsumentów;

19. wzywa Komisję do uwzględnienia w strategiach dotyczących jednolitego rynku 
cyfrowego elementu dostępności dla konsumentów, celem zagwarantowania, że wszystkie 
grupy obywateli będą mieć dostęp i będą mogły w pełni korzystać z jednolitego rynku 
cyfrowego;

20. podkreśla, że potrzebne są inicjatywy w państwach członkowskich mające na celu 
podniesienie umiejętności informatycznych ogółu obywateli; 

21. uznaje znaczenie europejskiej karty praw użytkowników, wyjaśniającej prawa i obowiązki 
obywatelu w społeczeństwie informacyjnym; 

22. podkreśla konieczność ustanowienia europejskiego znaku zaufania, który gwarantowałby, 
że przedsiębiorstwo działające on-line w pełni przestrzega prawodawstwa UE; powinien 
on być prosty i dobrze skonstruowany i powinien zawierać treść wnoszącą wartość 
dodaną do handlu elektronicznego, tym samym zwiększając pewność i przejrzystość, a 
także pewność prawną konsumentów i przedsiębiorstw za pomocą informacji;

23. z zadowoleniem przyjmuje legislacyjne wnioski Komisji w sprawie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (ADR) i internetowego rozstrzygania sporów (ODR) oraz 
podkreśla znaczenie ich skutecznego przyjęcia;

24. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje nowy komunikat Komisji zatytułowany 
„Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci” oraz zachęca państwa 
członkowskie do promowania wykorzystywania nowych osiągnięć technologicznych w 
edukacji;

25. wzywa Komisję do zagwarantowania odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących 
selektywnej dystrybucji celem uniknięcia nadużyć;

Stworzenie podwalin bardziej konkurencyjnej Europy

27. wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia i umożliwienia rozwoju infrastruktury 
informacji i komunikacji; z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę, instrument 
„Łącząc Europę”, ponieważ będzie ona miała zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
wykonania celów Europejskiej agendy cyfrowej ustalonych na rok 2020, obiecującej 
szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich;

28. z zadowoleniem przyjmuje nowy komunikat Komisji w sprawie e-zamówień 
opublikowany w dniu 20 kwietnia 2012 r.; podkreśla, że e-zamówienia uproszczą sposób 
udzielania zamówień, zagwarantują przejrzystość, zmniejszą obciążenie i koszty, 
zwiększą udział MŚP oraz zapewnią lepszą jakość i niższe ceny;

29. z zadowoleniem przyjmuje proponowane rozporządzenie w sprawie elektronicznej 
identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu;

30. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania swojego stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom krajowym.
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UZASADNIENIE

Europa zmaga się dziś z wielkimi wyzwaniami. Kryzys gospodarczy wywiera szkodliwy 
wpływ na naszą gospodarkę, nasze państwa, nasze społeczeństwa, nasze rodziny. Mamy dziś 
trudne czasy, gdy być może bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy refleksji politycznej i 
dyskusji ideowych. Każdy kryzys, każdy jego etap, na przykład ten, w którym dziś żyjemy, 
jest również szansą na poprawę, na refleksję nad przyczynami, które doprowadziły nas do tej 
sytuacji, na skorygowanie popełnionych błędów, na ewolucję, a tym samym na wprowadzenie 
koniecznych zmian. A zatem, najtrudniejsze czasy są najlepszą szansą na wprowadzenie 
reform, na ponowne przemyślenia i jednocześnie na zmianę sytuacji na lepszą.

Żyjemy też w czasach wielkich i bezprecedensowych zmian społecznych, gospodarczych i 
technologicznych. Tak zwana rewolucja cyfrowa istotnie zmieniła nasze życie pod wieloma 
względami. Między innymi, nowe formy handlu, współdziałania z innymi podmiotami, 
poszukiwania informacji, porównywania produktów i cen uczenia się uległy dramatycznej 
zmianie w sposób, którego nawet niezbyt wiele lat temu nie bylibyśmy w stanie sobie 
wyobrazić. 

Rewolucja cyfrowa zmieniła też sposób działania przedsiębiorstw, w ostatnich latach 
odnotowano również ogromny wpływ gospodarki internetowej. Zyski i możliwości wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, możliwości konsumentów, różnorodność produktów, 
przystępne ceny i możliwości przedsiębiorstw są ogromne. Liczby jasno to potwierdzają: na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat w niektórych państwach G8 internet odpowiada za 20% 
wzrostu gospodarczego i 25% wzrostu liczby miejsc pracy. W miejsce każdego, miejsca 
pracy utraconego w świecie „off-line”, sektor on-line tworzy 2,6 nowych miejsc pracy. 
Przedsiębiorstwa w pełni wykorzystujące potencjał internetu tworzą ponad dwa razy więcej 
miejsc pracy niż te, które tego nie robią. Gdyby dokonywać pomiarów sektorowych, 
konsumpcja i wydatki związane z internetem są obecnie wyższe niż w sektorze rolnictwa czy 
energii. I będą dalej rosły.

Według ostatniego badania BCG „Gospodarka internetowa w państwach G-20”, do 2016 r. na 
całym świecie będą 3 miliardy użytkowników internetu, a gospodarka internetowa w 
gospodarkach państw G-20 sięgnie 4,2 bilionów USD. Gdyby spojrzeć na nią z perspektywy 
gospodarki krajowej, gospodarka internetowa plasowałaby się w pierwszej piątce gospodarek 
światowych za USA, Chinami, Japonią i Indiami, a przed Niemcami. W państwach G-20 
osiągnęła już 4,1% PKB lub inaczej mówiąc 2,3 bilionów USD w 2010 r. — przewyższając 
gospodarkę Włoch i Brazylii. W niektórych gospodarkach internet stanowi do 8% PKB 
napędzając wzrost i tworząc miejsca pracy.

Mimo to w Unii Europejskiej jednolity rynek cyfrowy nie rozwinął się na tyle, na ile mógłby i 
nie wykorzystał wszystkich możliwości gospodarki cyfrowej. Dzisiejsza fragmentacja prawna 
jest czynnikiem odstraszającym konsumentów i przedsiębiorstwa rozważające zaangażowanie 
się w handel transgraniczny. Przedsiębiorstwa prowadzące w Europie działalność 
transgraniczną muszą się uporać z 27 różnymi zbiorami przepisów obowiązujących w 
kluczowych obszarach, jak na przykład VAT, usługi pocztowe czy prawa własności 
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intelektualnej, żeby wymienić tylko kilka, które generują bardzo wysoki koszt prowadzenia 
działalności ogólnoeuropejskiej, niejednokrotnie nie do pokonania, zwłaszcza dla MŚP. W 
Unii Europejskiej 99% przedsiębiorstw sklasyfikowano jako MŚP. Są one osią gospodarki 
UE, ponieważ tworzą 85% miejsc pracy.

Gospodarka cyfrowa mogłaby być kluczem do ich rozwoju i pomóc im w znalezieniu drogi 
wyjścia z tego kryzysu. Dlatego też najważniejsze jest pokonanie tych barier i danie szansy 
tym przedsiębiorstwom oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

Z drugiej strony, równie istotny jest fakt ograniczenia możliwości pełnego wykorzystania 
jednolitego rynku cyfrowego przez konsumentów. Ponieważ z wymienionych powyżej 
powodów wiele sklepów on-line nie jest skłonnych do sprzedawania swoich produktów 
konsumentom z każdego państwa UE, w przypadku, gdy konsument zamieszkuje poza 
konkretnym rynkiem transakcje internetowe są niejednokrotnie przerywane. Z tego powodu, 
średnio 61% wszystkich zamówień transgranicznych nie jest realizowanych.

Według najnowszej tablicy wyników dla rynków konsumenckich oraz badania nad handlem 
elektronicznym towarami, konsumenci mogą zaoszczędzić na 13 z 15 kategoriach 
produktowych, dla których podano ceny. Badanie pokazuje również, ze konsumenci 
dokonujący zakupów on-line mają przynajmniej dwukrotnie większy wybór, niż konsumenci 
kupujący off-line. Jeżeli kupują on-line na terytorium UE, mogą wybierać spośród 16 razy 
większej liczby produktów. Konsumenci europejscy wygenerowali już zyski z zakupów on-
line samych towarów sięgające około 11,7 miliarda euro (kwoty odpowiadającej 0,12% PKB 
UE). Gdyby handel elektroniczny wzrósł do 15% ogólnej wartości sektora handlu 
detalicznego, a bariery na jednolitym rynku cyfrowym zostały zniesione, całkowite zyski 
ekonomiczne konsumentów mogłyby sięgnąć kwoty około 204 miliardów euro (co 
odpowiada 1,7% PKB UE). 

Jest to cztery razy więcej niż w sytuacji, w której fragmentacja rynku w granicach krajowych 
zostałaby utrzymana. Dwie trzecie zysków ekonomicznych konsumentów wynikają z 
większego wyboru produktów oferowanych on-line, ze zdecydowanie większej ich liczby w 
handlu transgranicznym.

Europa znajduje się na rozdrożu przyszłości rozwoju gospodarczego, a więc musimy 
zadecydować czy zapewnimy naszym przedsiębiorstwom dobre otoczenie biznesu, czy 
otoczenie wrogie. Powinniśmy zdecydować, czy opowiadamy się za Europą bez barier, czy 
będziemy dalej tkwić w Europie ograniczonej barierami dla tworzenia przedsiębiorstw i 
miejsc pracy. 

W tym roku, w którym obchodzimy 20 rocznicę utworzenia jednolitego rynku, powinniśmy 
dać naszej gospodarce konieczny impuls decydujący o ustanowieniu jednolitego rynku 
cyfrowego. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku ziszczenie się czterech swobód zaowocowało 
wyjątkowymi możliwościami i szansami. Dziś rozszerzenie jednolitego rynku na jednolity 
rynek cyfrowy mogłoby przynieść o wiele więcej. Rewolucja cyfrowa daje naszej gospodarce, 
naszym spółkom i obywatelom możliwość wypracowania wzrostu i utworzenia miejsc pracy.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat instytucje europejskie podjęły wiele inicjatyw w tym 
zakresie, przygotowano kilka komunikatów Komisji Europejskiej i sprawozdań Parlamentu 
Europejskiego. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów powołała specjalną 
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grupę roboczą ds. jednolitego rynku cyfrowego i handlu elektronicznego, która analizuje 
bariery i proponuje konkretne linie działania prowadzące do poprawy bieżącej sytuacji. Ale 
musimy pójść o krok dalej. Potrzebne są bardziej konkretne wnioski dotyczące strategii 
politycznej, bardziej dogłębne reform bieżącej sytuacji.

Europa szybko przechodzi od ery uprzemysłowienia do ogólnoświatowej, usieciowionej 
gospodarki opartej na wiedzy i usługach. To nieuchronnie wymusza zmiany nie tylko w 
gospodarce, ale także w instytucjach i systemach dostosowanych do innej ery. Podkreślając 
ogromne znaczenie transformacyjnej siły nowych technologii, a także edukacji, umiejętności i 
uczenia się przez całe życie, inicjatywa ta jest ukierunkowana na stymulowanie debaty i 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy leżące u podstaw dobrej gospodarki opartej na 
wiedzy.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 5 zaleceń dotyczących działań na rzecz 
opracowania strategii i praktyki w obszarze komunikatu Komisji „Spójne ramy budowania 
zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług internetowych”, ale 
oczekiwałby dogłębnej analizy dotyczącej wymienionych poniżej, czterech, wzajemnie 
powiązanych punktów działania:

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa

UE wiele już uczyniła, aby poprawić sytuację MŚP, ale wiele jeszcze trzeba zrobić, aby 
ograniczyć biurokrację, uprościć dostęp do instrumentów finansowych oraz poprawić dostęp 
MŚP do rynków europejskich i międzynarodowych. W Europie mamy około 23 miliony 
małych i średnich przedsiębiorstw stanowiących 99% spółek i odpowiedzialnych za tworzenie 
85% miejsc pracy. Są one główną siłą napędową wzrostu gospodarczego, innowacji, 
zatrudnienia i integracji społecznej. ICT, uznana w strategii cyfrowej Unii Europejskiej –
jednej z flagowych inicjatyw strategii Europa 2020 – umożliwiła duże przyspieszenie 
wzrostu, zwiększyła wydajność sektora MŚP, a to z kolei wpłynęło na poprawę zysków 
obywateli i konsumentów. Innowacyjne MŚP mają do odegrania szczególną rolę w 
generowaniu innowacji i wzrostu poprzez zaangażowanie nowych technologii 
przekształceniowych w ponowne doenergetyzowanie wydajności, efektywności i 
konkurencyjności zarówno sektora przemysłowego, jak i publicznego. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa już pełnią rolę siły napędowej wzrostu w Europie, a sektor ICT odpowiada 
za 25% wzrost PKB.

MŚP będące intensywnymi użytkownikami technologii nie tylko rozwijają się i eksportują 
dwa razy więcej niż ich odpowiednicy, ale tworzą też dwa razy więcej miejsc pracy. 
Wszystkie spółki ze wszystkich sektorów muszą w większym stopniu korzystać z nowych 
technologii. Według danych McKinsey Global Institute, 75% globalnej wartości 
ekonomicznej wytworzonej przez internet pochodzi od spółek tradycyjnych 
wykorzystujących technologie internetowe do obniżenia kosztów prowadzonej przez nie 
działalności.

2. Pokonywanie pozostałych barier dla jednolitego rynku cyfrowego Jednolity rynek 
cyfrowy może się przyczynić do osiągnięcia wielu celów strategii politycznej UE, w tym 
celów strategii Europa 2020 ukierunkowanych na zmodernizowanie rynków pracy Europy i 
uczynienia jej gospodarki bardziej ekologiczną. Nadal jednak mamy dziś 27 jednolitych 
rynków cyfrowych zamiast jednego. Aby utworzyć jednolity rynek cyfrowy należy 
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znowelizować dzisiejsze przepisy. Rozdrobniony charakter jednolitego rynku cyfrowego UE 
uniemożliwia wielu MŚP korzystanie z dobrodziejstw internetu i ICT, ponieważ nie mogą 
sobie one pozwolić na takie samo obciążenie prawne, podatkowe i/lub administracyjne, jak 
duże przedsiębiorstwa. Oprócz innych środków, jeżeli Europa ma nadzieję na skorzystanie z 
potencjału jednolitego rynku cyfrowego w sektorze gospodarki, który zadecyduje o przyszłej 
konkurencyjności, tworzeniu miejsc pracy oraz wydajności, warunkiem sine qua non jest 
zrealizowanie podanej poniżej „listy zadań do wykonania”:

 przyspieszenie upowszechnienia i wprowadzenia ultraszybkich łączy szerokopasmowych; 
 utworzenie rzetelnego, bezpiecznego i efektywnego systemu płatności on-line; 
 usprawnienie i uproszczenie skomplikowanych i nakładających się na siebie systemów

VAT; 
 niższe koszty wysyłki transgranicznej i większa pewność dostawy; 
 opracowanie ogólnoeuropejskich ram oraz ujednoliconych reguł ochrony danych 

uwzględniających nowe technologie, na przykład chmurę obliczeniową;
 opracowanie europejskiej strategii dotyczącej praw własności intelektualnej;
 prawidłowe stosowanie przepisów artykułu 20 ust. 2 dyrektywy usługowej.

3. Budowanie pewności i zaufania do jednolitego rynku cyfrowego. Zaufanie jest jednym z 
głównych czynników warunkujących pomyślny rozwój handlu elektronicznego i usług on-line. 
Bezwzględnie konieczne są dalsze działania stymulujące rozwój handlu elektronicznego dzięki 
zbudowaniu zaufania. Konieczne jest stworzenie otoczenia rynku on-line, któremu 
konsumenci mogą ufać dzięki zagwarantowaniu przejrzystości, bezpieczeństwa i ochrony 
praw użytkowników. Podstawowe dane statystyczne mówią same za siebie i powinny 
zaalarmować decydentów:

 UE ma nadal ba rdzo  słabe wyniki pod względem zapewniania łączności 
szerokopasmowej, ponieważ zaledwie 0,9% łączy działa z prędkością 100 megabitów na 
sekundę – o wiele poniżej celu strategii cyfrowej 50% pokrycia superszybkim internetem 
do 2020 r.; 

 Europa szkoli niewystarczającą liczbę specjalistów ICT, a ponadto prognozuje się, że do 
2015 r. braki umiejętności cyfrowych będą dotyczyły 700.000 specjalistów, a wszystko to 
w kontekście najwyższego w historii odsetka na poziomie 10,2% i alarmującego odsetka 
22,4% wśród ludzi młodych; 

 niemal jeden na dwóch konsumentów europejskich nie jest zainteresowany udziałem w 
transakcji transgranicznej, ponieważ obawia się o bezpieczeństwo dostawy, które jest 
średnio dwukrotnie niższe niż bezpieczeństwo przesyłek krajowych; 

 35% użytkowników internetu unika kupowania on-line, ponieważ obawia się o 
bezpieczeństwo płatności, brakuje im pewności prawnej, itp.

Ustanowienie skutecznego, europejskiego znaku zaufania do zakupów on-line byłoby 
kolejnym krokiem w budowaniu na podwalinach ustanowionych przez powyższe działania 
oraz wprowadzaniu skutecznych i dostępnych mechanizmów alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów i internetowego rozstrzygania sporów lub umacniania dalszych 
instrumentów wykonywania. Przyjęcie skutecznego systemu podpisu elektronicznego miałoby 
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zasadnicze znaczenie dla promowania zaufania, a także uruchomienia kodeksu praw on-line 
UE oraz lepszego informowania o prawach użytkownika w UE.

4. Stworzenie podwalin bardziej konkurencyjnej Europy Odkładanie na później ICT i 
innowacji miałoby druzgocące konsekwencje długoterminowe. Dlatego też, pilnym 
priorytetem jest to, aby jednolity rynek cyfrowy stał się źródłem zasilającym otoczenie 
biznesowe, które ułatwia spółkom inwestowanie w badania i rozwój. Takie działania, jak 
między innymi instrument „Łącząc Europę”, elektroniczne zamówienia publiczne i wytyczne 
dotyczące podpisu elektronicznego byłyby ważnym katalizatorem ustanawiającym podwaliny 
pod osiągnięcia technologiczne i innowacje dla przedsiębiorstw. 

Według sprawozdawcy wdrożenie i dostosowanie obowiązujących przepisów UE 
uzupełniających jednolity rynek cyfrowy pomoże Europie stać się graczem liczącym się w 
konfrontacji z konkurentami na rynku światowym oraz sprawi, że wyjdzie ona z dzisiejszych 
kryzysów finansowych silniejsza niż przedtem i gotowa stawić czoła wyzwaniom gospodarki 
światowej XXI wieku.


