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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że oferta usług internetowych ma charakter transgraniczny, w związku z 
czym usługi te wymagają podjęcia wspólnych działań zgodnie z Europejską agendą 
cyfrową;

2. zwraca uwagę, że europejski rynek, na którym blisko 500 mln osób korzysta z szybkiego 
szerokopasmowego łącza, sprzyjałby rozwojowi rynku wewnętrznego; podkreśla potrzebę 
powiązania agendy cyfrowej ze świadczeniem nowych usług, takich jak usługi związane z 
handlem elektronicznym, e-zdrowiem, 
e-kształceniem, e-bankowością i administracją elektroniczną;

3. przypomina, że jednolity rynek cyfrowy, umożliwiający swobodny przepływ usług i 
obejmujący 500 mln konsumentów, jest główną siłą napędową konkurencyjności i 
wzrostu gospodarczego, a także przyczynia się do tworzenia miejsc pracy dla wysoko 
wykwalifikowanych osób oraz ułatwia UE przejście na gospodarkę opartą na wiedzy;

4. podkreśla, że sieci szerokopasmowe i internet to ważne czynniki napędzające wzrost 
gospodarczy, budujące społeczeństwo oparte na wiedzy, przyczyniające się do tworzenia 
miejsc pracy, innowacji i europejskiej konkurencyjności, oraz pobudzające handel 
elektroniczny i usługi online; podkreśla, że konsumenci i przedsiębiorstwa potrzebują 
dostępu szerokopasmowego, aby czerpać pełne korzyści z internetu;

5. zaznacza, że konkurencja, przejrzystość w odniesieniu do zarządzania przesyłem i jakość 
usług, a także łatwa zmiana, to tylko niektóre z minimalnych warunków koniecznych dla 
zapewnienia neutralności sieci; ponownie potwierdza swoje poparcie dla otwartego 
internetu, w którym treści i indywidualne usługi handlowe nie mogą być blokowane; 
podkreśla ostatnie wnioski Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(REREC) i uważa, że zapewnienie neutralności sieci wymaga dodatkowych środków 
regulacyjnych;

6. ponownie zwraca uwagę na potencjalne problemy wynikające z odejścia od koncepcji 
neutralności sieci, w tym zachowanie niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, 
blokowanie innowacji, ograniczanie wolności wypowiedzi, brak świadomości 
konsumentów i naruszenia prywatności oraz na to, że brak neutralności sieci godzi w 
przedsiębiorców, konsumentów i całe społeczeństwo;

7. podkreśla znaczenie, jakie dla rozwoju europejskiego jednolitego rynku cyfrowego ma 
kontynuowanie wysiłków na rzecz powszechnego i dostępu do szybkich sieci dla 
wszystkich konsumentów dzięki wspieraniu dostępu do internetu stacjonarnego i 
mobilnego oraz rozmieszczaniu infrastruktury nowej generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na konkurencyjnych zasadach;

8. podkreśla, że osiągnięcie w pełni operacyjnego jednolitego rynku cyfrowego wymaga 
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skoordynowanych wysiłków w celu dopilnowania, by wszyscy obywatele, bez względu na 
wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i płeć, mieli dostęp do internetu i umiejętności 
potrzebne do korzystania z niego; 

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dostarczenia nowych bodźców do realizacji 
europejskiej strategii szybkich i bardzo szybkich sieci szerokopasmowych oraz do 
aktualizacji odnośnych celów;

10. podkreśla, że kompetencje informatyczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 
konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego oraz że wszyscy Europejczycy powinni 
być wyposażeni w odpowiednie umiejętności informatyczne; podkreśla istotne 
zobowiązanie do zmniejszenia o połowę braków w zakresie umiejętności i kompetencji 
informatycznych do 2015 r.;

11. uznaje konieczność wypracowania sposobów na zwiększenie zaufania obywateli do 
środowiska online oraz zagwarantowania ochrony danych osobowych i prywatności oraz 
wolności słowa i informacji, w tym na zniesienie barier geograficznych, technicznych i 
organizacyjnych w zakresie mechanizmów dochodzenia roszczeń;

12. głęboko wierzy w to, że ochrona prywatności stanowi nie tylko jedną z podstawowych 
wartości Unii Europejskiej, lecz także odgrywa główną rolę w zwiększeniu zaufania 
użytkowników do środowiska cyfrowego, które jest konieczne do pełnego rozwoju 
jednolitego rynku cyfrowego; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji dotyczące dostosowania dyrektywy o ochronie danych do obecnego środowiska 
cyfrowego, co pozwoliłoby na promowanie innowacyjnego charakteru środowiska 
cyfrowego i wspieranie rozwoju obiecujących nowych technologii, takich jak 
przetwarzanie w chmurze;

13. podkreśla, że rynki online powinny być jak najbardziej elastyczne w celu stworzenia 
lepszych możliwości biznesowych i możliwości rozwoju w tym sektorze;

14. wzywa do zbudowania zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy 
pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych; 
wzywa jednocześnie do stworzenia uproszczonych ram prawnych regulujących e-
fakturowanie; w obu tych aspektach podkreśla znaczenie interoperacyjności oraz 
otwartych standardów w celu zapewnienia maksymalnego potencjału rynkowego i 
maksymalnej konkurencji;

15. podkreśla, że dobrze funkcjonująca gospodarka cyfrowa jest niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania całej gospodarki UE; zwraca jednak uwagę, że swobodny przepływ usług 
cyfrowych jest dziś poważnie utrudniony przez niejednolite zasady na poziomie 
krajowym, gdzie przedsiębiorstwa napotykają szereg barier w sprzedaży transgranicznej 
w Unii Europejskiej, głównie z powodu różnic w przepisach obowiązujących na szczeblu 
państw członkowskich w takich dziedzinach jak ochrona konsumenta, podatek od 
wartości dodanej (VAT), szczegółowe uregulowania dotyczące produktów oraz transakcje 
płatnicze; wzywa instytucje UE, aby do 2015 r. zwiększyły swoje zaangażowanie na rzecz 
usunięcia głównych barier regulacyjnych dla transgranicznych transakcji internetowych; 
wzywa Komisję, aby nadal proponowała działania legislacyjne ukierunkowane na 
usunięcie głównych przeszkód;
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16. podkreśla znaczenie pojedynczych punktów kontaktowych dla podatku VAT w celu 
ułatwienia MŚP transgranicznego handlu elektronicznego i upowszechniania e-
fakturowania; zwraca jednak uwagę, że takie pojedyncze punkty kontaktowe powinny być 
tworzone wyłącznie w ramach istniejących instytucji, bez zwiększania obciążeń dla 
podatników;

17. z zadowoleniem przyjmuje wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej dotyczący 
rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług powierniczych w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, który dzięki 
przewidzeniu wzajemnego uznawania i akceptowania na szczeblu UE krajowych 
systemów identyfikacji elektronicznej przedstawia potencjał w zakresie zapewnienia 
bezpiecznej i łatwej wymiany elektronicznej między przedsiębiorstwami, obywatelami i 
władzami publicznymi, co zwiększy skuteczność usług publicznych i prywatnych online, 
e-biznesu i handlu elektronicznego w UE;

18. podkreśla znaczenie zharmonizowanego podejścia do ograniczeń prawa autorskiego i 
wyjątków od tego prawa, jak również zharmonizowanych ustawowych wyjątków od 
znaków towarowych i patentów, często na korzyść badaczy i producentów, w celu 
ułatwienia opracowywania, wdrażania i przyjmowania przez klientów nowych, 
innowacyjnych usług i zapewnienia pewności prawa zespołom badawczym, innowatorom, 
artystom i użytkownikom, które to warunki są konieczne do stworzenia dobrze 
prosperującego europejskiego środowiska cyfrowego;

19. podkreśla pilną potrzebę zwiększenia przez UE zaufania przedsiębiorstw i konsumentów 
do handlu przez internet oraz udostępnienia im w tym celu odpowiednich środków, aby 
rozwinąć handel transgraniczny; w związku z tym wzywa do uproszczenia systemów 
licencjonowania oraz do stworzenia skutecznych przepisów dla praw autorskich;

20. zgadza się z Komisją co do tego, że obecne ramy regulacyjne wynikające z dyrektywy o 
handlu elektronicznym nie wymagają przeglądu; podkreśla jednak potrzebę dalszego 
doprecyzowania w celu wdrożenia procedur zgłaszania nielegalnych treści i 
podejmowania działań w tym zakresie;

21. podkreśla potencjalne znaczenie cyfryzacji usług publicznych dla konsumentów 
i przedsiębiorstw i wzywa państwa członkowskie do opracowania krajowych planów 
przejścia na cyfrowe usługi publiczne, które powinny obejmować cele i środki dotyczące 
udostępniania do 2015 r. wszystkich usług publicznych w internecie;

22. zwraca uwagę, że wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez 
sektor publiczny stanowi fundament rozwoju społeczeństwa cyfrowego opartego na 
wiedzy, i w związku z tym apeluje do Komisji i państw członkowskich o dalszy rozwój 
bezpiecznych i efektywnych usług online; zauważa, zwłaszcza w odniesieniu do 
identyfikacji elektronicznej i podpisów elektronicznych, że przyjęcie rozwiązań 
transgranicznych z zakresu e-fakturowania wymaga interoperacyjności w wymiarze 
transgranicznym;

23. w swojej rezolucji z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie konkurencyjnego jednolitego 
rynku cyfrowego – administracja elektroniczna jako projekt przewodni Parlament 
Europejski podkreśla znaczenie pewności prawa, jasnych warunków technicznych oraz 
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otwartych, interoperacyjnych rozwiązań w zakresie e-fakturowania opartych na 
wspólnych wymogach prawnych, procesach biznesowych i normach technicznych 
ułatwiających ich przyjęcie na dużą skalę;

24. zwraca uwagę na potrzebę dalszej pracy nad harmonizacją przepisów w zakresie praw 
własności intelektualnej, z uwzględnieniem praw i swobód obywateli, w celu ułatwienia 
zakończenia prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym;

25. wzywa Komisję do dokonania oceny potrzeby określenia jednolitych, otwartych unijnych 
standardów w zakresie identyfikacji elektronicznej i podpisów elektronicznych;

26. stwierdza, że główne przeszkody dla transgranicznego dostępu do elektronicznych usług 
świadczonych przez administrację publiczną są związane z wykorzystaniem 
elektronicznych podpisów i identyfikacji, a także brakiem interoperacyjności systemów 
administracji elektronicznej na szczeblu UE; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
ds. regulaminu dotyczący identyfikacji elektronicznej i usług powierniczych w przypadku 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym; 

27. wzywa państwa członkowskie do sporządzenia krajowych planów awaryjnych na 
wypadek zdarzeń w cyberprzestrzeni w celu przeciwdziałania zakłóceniom lub atakom 
cybernetycznym o znaczeniu transgranicznym, obejmujących europejskie i krajowe plany 
krytycznej infrastruktury informatycznej, oraz do opracowania strategii zapewniających 
bardziej odporną i niezawodną infrastrukturę; podkreśla konieczność pogłębienia 
współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie; przypomina, że zapewnienie 
bezpieczeństwa sieci i informacji stanowi obowiązek wszystkich zainteresowanych stron, 
w tym użytkowników w domu, usługodawców i podmiotów opracowujących produkty; 
zaleca wspieranie szkoleń i programów edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, skierowanych zarówno do obywateli, jak i profesjonalistów;

28. podkreśla, że do korzystania z internetu coraz częściej służą urządzenia przenośne, oraz 
wzywa do podjęcia działań w celu zapewnienia większej dostępności widma radiowego 
dla internetu mobilnego oraz poprawy jakości usług elektronicznych świadczonych za 
pośrednictwem tych urządzeń przenośnych; przydział spektrum radiowego w przyszłości 
musi utorować drogę do europejskiego przywództwa w dziedzinie aplikacji 
bezprzewodowych i nowych usług w celu pobudzenia europejskiego wzrostu 
gospodarczego i globalnej konkurencyjności;

29. zauważa, że zarówno stacjonarny, jak i mobilny przesył danych rośnie w tempie 
geometrycznym i wiele działań, takich jak dalsze przydziały zharmonizowanego widma 
dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej, poprawa efektywności wykorzystania 
widma oraz szybkie udostępnianie sieci dostępu następnej generacji, będzie miało 
kluczowe znaczenie dla zarządzania tym wzrostem;

30. zauważa, że ocena potrzeby otwarcia pasma 700 MHz dla mobilnej transmisji danych 
stanowi konieczny pierwszy krok w kierunku spełnienia przyszłych wymogów w zakresie 
przepustowości;

31. przyznaje, że szybkie sieci warunkują rozwój usług online oraz wzrost gospodarczy; 
wzywa Komisję Europejską do opracowania wiodących na świecie założeń agendy 
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cyfrowej zapewniających Europie pozycję globalnego lidera w zakresie szybkości i 
dostępności internetu; zachęca państwa członkowskie do dalszego opracowywania 
krajowych planów na rzecz sieci szerokopasmowych i przyjęcia planów operacyjnych 
przewidujących konkretne środki służące osiągnięciu celów w zakresie sieci 
szerokopasmowych, oraz podkreśla strategiczne i kluczowe znaczenie instrumentów 
zaproponowanych przez Komisję w instrumencie „Łącząc Europę”;

32. wyraża ubolewanie w związku z tym, że UE pozostaje w tyle pod względem 
internetowych łączy światłowodowych; wzywa w związku z tym państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do zwiększenia tempa rozpowszechniania i wprowadzania 
ultraszybkich łączy szerokopasmowych, a także apeluje o opracowanie europejskiej 
strategii wprowadzania na szeroką skalę łączy światłowodowych;

33. uważa, że oprócz konsekwentnego wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
dla rozwoju jednolitego rynku cyfrowego niezbędne jest promowanie doskonałości w 
zakresie badań nad ICT oraz wspieranie inwestycji publicznych i prywatnych we wspólne 
badania naukowe i innowacje o dużym stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa powinna być 
liderem w zakresie rozwoju technologii i standardów internetowych; proponuje, aby w 
przyszłych perspektywach finansowych oraz w programie „Horyzont 2020” znacznie 
zwiększyć budżet UE przeznaczony na badania nad ICT;

34. zauważa, że szybki rozwój ultraszybkich łączy szerokopasmowych ma kluczowe 
znaczenie dla światowej konkurencyjności Europy, zwiększenia wydajności w Europie 
oraz dla powstawania nowych i małych przedsiębiorstw, które mają szansę stać się 
liderami w różnych sektorach, np.: w sektorze opieki zdrowotnej, wytwórstwa czy usług;

35. wzywa do przedsięwzięcia szczególnych środków w celu dopilnowania, aby MŚP mogły 
w pełni korzystać z potencjału sieci szerokopasmowych w dziedzinach handlu 
elektronicznego i e-zamówień; wzywa Komisję do wspierania inicjatyw państw 
członkowskich mających na celu rozwijanie umiejętności w MŚP oraz stymulowanie 
innowacyjnych, internetowych modeli biznesowych za pośrednictwem Programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz jego następcy, Programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME);

36. uznaje ogromny potencjał przetwarzania w chmurze oraz wzywa Komisję do 
niezwłocznego zaproponowania europejskiej strategii na rzecz przetwarzania w chmurze;

37. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwoju programów szkoleń informatycznych 
w zakresie praw i obowiązków konsumentów oraz zagrożeń dla konsumentów 
związanych z wewnętrznym rynkiem cyfrowym.
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