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Warszawa, 7 maja 2020 r. 

KL/240/167/AM/2020 

 

 

Pan 

Marek Zagórski 

Minister Cyfryzacji  

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi Komunikatu Komisji Europejskiej Kształtowanie 

cyfrowej przyszłości Europy, Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przesyła swoje stanowisko do treści 

dokumentu. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Michał Pukaluk - Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej, Ministerstwo Cyfryzacji 

 

 

Załącznik:  

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do Komunikatu Komisji Europejskiej Kształtowanie cyfrowej 

przyszłości Europy. 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan do Komunikatu Komisji Europejskiej Kształtowanie cyfrowej 

przyszłości Europy 

 

Cyfrowa przyszłość Europy obok zielonej transformacji jest jednym z dwóch celów strategicznych Komisji 
Europejskiej  na lata 2019 - 2024. Konfederacja Lewiatan popiera takie podejście Komisji Europejskiej do 
kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Firmy technologiczne są kapitałem, dzięki któremu osiągnięcie 
wskazanych przez Komisję Europejską zamierzeń będzie możliwe. Sektor cyfrowy już okazał się 
sprzymierzeńcem i zaufanym partnerem w walce podczas pandemii COVID-19. W tym też kontekście 
zauważamy potrzebę rewizji tekstu Komunikatu, z uwzględnieniem nowej sytuacji, w której diagnoza, 
szczególnie w zakresie zapewnienia niezawodnej łączności w UE jeszcze dobitniej podkreślałaby 
znaczenie zarówno tego obszaru, jak i całej cyfryzacji dla budowy bezpiecznej, stabilnej i gotowej na 
wyzwania unijnej gospodarki. 

 
Zgadzamy się z priorytetowymi celami nakreślonymi przez Komisję Europejską w Komunikacie w sprawie 
kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, tj. 

 
Cel 1: Technologia przynosząca korzyści ludziom 

 
Europa stawia na transformację cyfrową oraz chce zapewnić wsparcie dla rozwoju technologii  
i umiejętności cyfrowych Europejczyków. Dlatego uważamy, że przedsiębiorstwa działające w Europie 
potrzebują warunków ramowych, które pozwolą im rozpocząć działalność, zwiększyć jej skalę, 
wprowadzać innowacje i konkurować lub współpracować na uczciwych warunkach. Zdaniem 
Konfederacji Lewiatan część takich warunków spełnia już istniejąca dyrektywa o handlu elektronicznym, 
która umożliwiła stworzenie bogatego ekosystemu usług cyfrowych. Popieramy jednakże dostosowanie 
tego instrumentu do zmieniającego się świata technologii oraz dążenia zmierzające do likwidacji barier 
na jednolitym rynku cyfrowym, a także dalsze ujednolicenie zasad rządzących usługami cyfrowymi w UE. 

 
Konfederacja Lewiatan dokłada starań, aby przedsiębiorstwa technologiczne działające w Europie były 
włączane w kreowanie polityki cyfrowej UE i brały aktywny udział w tworzeniu prawa. Uważamy, że tylko 
w taki sposób możliwe jest stworzenie w Europie korzystnych warunków dla tworzenia innowacji  
i rozwoju.  

 
Oprócz przyjaznego otoczenia prawnego istotne jest także stworzenie odpowiednich warunków 
finansowania i inwestycji, aby przedsiębiorstwa działające w Europie mogły zyskiwać skalę działalności 
(scale-up), dzięki czemu Europa ma szanse na championy technologiczne.  
 
Konfederacja Lewiatan w pełni zgadza się z przedstawionym przez Komisję Europejską stanowiskiem 
wskazującym na potrzebę poprawy kształcenia i umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, co jest 
nieodłącznym elementem pełnego urzeczywistnienia wizji digitalizacji w Europie. Pragniemy zaznaczyć, 
że ucyfrowienie objąć musi wszystkich obywateli, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie osiągnięcie 
rozwoju technologicznego, który służy Europejczykom a nie jedynie zwiększa obecnie widoczne wyraźnie 
wykluczenie cyfrowe pewnych grup społecznych. 
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Podzielamy stanowisko Komisji Europejskiej, w którym dostrzeżono potencjał sztucznej inteligencji (AI),  
jako możliwej przewagi konkurencyjnej Europy. Konfederacja Lewiatan w pełni podziela pogląd, że 
rozwój AI zgodnie z europejskimi wartościami będzie wymagał zarówno politycznego, jak i finansowego 
wsparcia. Przestrzegamy jedynie przed nadmierną regulacją obszaru AI, gdyż to doprowadzi do 
zahamowania potencjału tej technologii, która znajduje się ciągle w początkowym etapie rozwoju. 

 
W tym kontekście istotne jest aby promować sektor technologiczny, który jest odpowiedzialny i działa 
etycznie. 
 
Dostrzegając wciąż istniejące bariery dla rozwoju sieci szerokopasmowych, popieramy działania  
w zakresie rewizji przepisów dotyczących redukcji kosztów realizacji sieci szerokopasmowych. 
W pierwszej kolejności postulujemy uzupełnienie aktualnego zakresu tych rozwiązań o przepisy 
odnoszące się do inwestycji w sieci bezprzewodowe, które obecnie są w istotnym zakresie pomijane  
w przedmiotowym komunikacie. W tym kontekście, za szczególnie istotne postrzegamy wprowadzenie 
przepisów zapewniających maksymalną harmonizację przepisów dotyczących ocen oddziaływania na 
środowisko w poszczególnych krajach członkowskich. Obecnie identyfikujemy w tym zakresie istotne 
zróżnicowanie wymagań, które skutkuje nierównymi warunkami wdrażania sieci 5G oraz potencjalnymi 
opóźnieniami w realizacji wyznaczonych celów. Pragniemy zwrócić uwagę, że poszczególne państwa 
członkowskie nie powinny przyjmować środków (takich jak np. objęcie nieuzasadnioną procedurą 
środowiskową budowy sieci telekomunikacyjnych, nakładanie - w odniesieniu do pól 
elektromagnetycznych - wymogów innych niż wymogi przewidziane w zaleceniu nr 1999/519/WE), które 
stanowiłyby dodatkowe, nieuzasadnione bariery w rozwoju nowoczesnych sieci łączności.    

 
Cel 2: Uczciwa i konkurencyjna gospodarka – budowanie rozwiązań wspierających budowę jednolitego 
rynku cyfrowego opartego o zasady uczciwej konkurencji. 

 
Wyrażamy zadowolenie, że Komisja Europejska definiując suwerenność technologiczną wzięła także pod 
uwagę aspekt konieczności respektowania europejskich zasad i norm przez każdego, kto kieruje ofertę 
do europejskiego odbiorcy, bez względu na miejsce pochodzenia. Wyrażamy jednakże obawę,  
że suwerenność cyfrowa może stać się kolejnym wcieleniem starych praktyk protekcjonistycznych. 

 
Konfederacja Lewiatan pragnie podkreślić, że istotnym elementem wspomnianej suwerenności jest 
także zapewnienie skutecznych mechanizmów egzekwowania przepisów w odniesieniu do technologii 
cyfrowych. Uwzględniając powyższe, Konfederacja Lewiatan opowiada się za większą i bardziej 
efektywną koordynacją polityk w UE. Bez tego elementu ochrona konsumentów i level-playing-field dla 
przedsiębiorców działających w Europie będą jedynie iluzoryczne. W tym aspekcie postulujemy również 
podjęcie rzeczowej dyskusji w obszarze łańcucha wartości w internecie oraz związanym z nim 
cyberbezpieczeństwem. W szczególności oceny wymaga poziom zaangażowania i obciążenia 
(regulacyjnego oraz inwestycyjnego) poszczególnych uczestników tych obszarów rynku wobec korzyści 
osiąganych z prowadzonej działalności.  

 
Konieczna jest także kompleksowa analiza i przegląd obowiązujących przepisów dotyczących reguł 
konkurencji, aby pozostawały dostosowane do szybko zmieniającego się świata, który stoi na coraz 
poziomie rozwoju cyfrowego.   
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Zapewnienie uczciwości w gospodarce cyfrowej jest poważnym wyzwaniem. Odnosi się to także do 
dziedziny opodatkowania. Zyski często nie są opodatkowane w miejscu, w którym powstały, co zakłóca 
konkurencję. Dlatego też, popieramy dążenie do rozwiązania problemów podatkowych wynikających  
z cyfryzacji gospodarki na poziomie globalnym będącego wynikiem prac OECD. Uznajemy,  
że podejmowanie unilateralnych decyzji w tym zakresie przez rządy narodowe, przy małym efekcie 
fiskalnym, będzie miało bardzo negatywne skutki dysharmonizujące rynek UE oraz będzie mogło 
doprowadzić do podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw. 

 
Konfederacja Lewiatan popiera wartość danych jako jednego z kluczowych czynników produkcji. 
Niemniej jednak zachęcamy, aby podczas tworzenia odpowiedniej legislacji wziąć pod uwagę 
różnorodność zastosowań danych, modeli biznesowych i złożoność ekosystemu. 

 
Cel 3: Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo – wsparcie dla budzącego zaufanie 
środowiska cyfrowego, które jest jednocześnie neutralne dla klimatu i wydajnie wykorzystuje swoje 
zasoby. 

 
Popieramy rozwijanie oraz wdrażanie innowacyjnych i proporcjonalnych przepisów służących godnemu 

zaufania społeczeństwu cyfrowemu. Dlatego też, wzywamy Komisję do zastosowania ukierunkowanego 

podejścia dotyczącego rewizji przepisów w zakresie handlu elektronicznego, przy zachowaniu 

fundamentalnych zasad - zasady państwa pochodzenia i zakazu ogólnego monitorowania treści. Z uwagi 

na różnorodność usług cyfrowych przestrzegamy przed zastosowaniem podejścia one-size-fits-all. 

 
Niezbędne w naszej ocenie jest także pilne zaadresowanie istotnych wyzwań związanych z odbiorem 

społecznym niektórych nowych technologii tj. jak 5G czy zaawansowana analityka danych. Jak trafnie 

wskazuje się w komunikacie są one kluczowe dla rozwoju UE. Jednocześnie jednak ich wdrażanie oraz 

powszechne wykorzystanie napotykają na liczne i silne bariery, które znajdują wyraz w zorganizowanych 

kampaniach, protestach, a nawet aktach wandalizmu. Trudno nie oceniać, że wiele z tych aktywności 

bazuje na wykorzystaniu tzw. „fake news” oraz świadomym podsycaniu atmosfery niepewności i strachu 

wobec nowych technologii. Dopóki działania te nie spotkają się ze skoordynowaną i zdecydowaną 

reakcją, nie tylko z poziomu poszczególnych krajów, ale przede wszystkim także najwyższych instytucji  

i organów UE, dopóty będą stanowiły silną barierę w adopcji nowych technologii w społeczeństwie  

i gospodarce UE. Równolegle działania te muszą być podejmowane, aby wszyscy obywatele mieli 

możliwość łatwego dostępu do potwierdzonej i bazującej na nauce wiedzy, a przede wszystkim 

rzetelnego bilansu szans i ryzyk związanych z nowymi technologiami. Pozwoli to przynajmniej częściowo 

„zaszczepić” Europejczyków przed dezinformacją w tym obszarze. 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/240/167/AM/2020 


