
Gospodarka cyfrowa 
i społeczeństwo  
cyfrowe

Unia Europejska w dalszym ciągu usuwa przeszkody, które uniemożliwiają obywatelom, rządom i przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możli-
wości internetu. Ułatwienia te obejmują: zakończenie blokowania geograficznego, zniesienie opłat roamingowych w telefonii komórkowej oraz roz-
wiązanie problemu braku dostępu do internetu lub umiejętności cyfrowych, nowe przepisy dotyczące możliwości przenoszenia, tak aby obywatele 
mogli uzyskać dostęp do swoich subskrypcji online na telewizję, gry i muzykę podczas podróży po UE, tak samo jak w swoim kraju. 

Celem jednolitego rynku cyfrowego UE jest otwarcie możliwości dla obywateli 
i przedsiębiorstw oraz wzmocnienie pozycji Europy jako światowego lidera 
w dziedzinie gospodarki cyfrowej.

Co robi UE?
Jednolity rynek treści cyfrowych przyczyni 
się do poprawienia handlu elektronicznego 
i doręczania paczek, wyeliminowania blo-
kowania geograficznego oraz dokonania 
przeglądu VAT. Poprawią się warunki pro-
wadzenia działalności gospodarczej dzięki 
reformie polityki w dziedzinie telekomunika-
cji i mediów, przeglądowi zasad dotyczących 
funkcjonowania platform internetowych 
oraz dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska internetowego. Jedno-
lity rynek treści cyfrowych pomoże również 
pobudzić gospodarkę dzięki zapewnieniu 
swobodnego przepływu danych nieosobo-
wych, inwestowaniu w umiejętności cyfrowe 
oraz zapewnieniu lepszego dostępu 
do internetowych usług publicznych. 
Obywatele i przedsiębiorstwa będą 
mogli handlować online, wprowadzać 
innowacje i współpracować ze sobą 
legalnie, bezpiecznie i po przystęp-
nych cenach, co ułatwi im działalność. 
Urzeczywistnienie jednolitego rynku 
cyfrowego mogłoby przynieść gospo-
darce UE setki miliardów euro rocznie 
i umożliwić utworzenie setek tysięcy 
nowych miejsc pracy.

Komisja Europejska przedłożyła więk-
szość wniosków ustawodawczych, 

które przedstawiła w strategii jednolitego 
rynku cyfrowego z 2015 r. Obecnie naj-
ważniejsze jest doprowadzenie do tego, aby 
zaczęły one zmieniać rzeczywistość, w któ-
rej żyją mieszkańcy UE. Oto niektóre z już 
podjętych kroków:

 ● W czerwcu 2017 r. nastąpił koniec opłat 
roamingowych, dzięki czemu, podróżując 
po UE, za korzystanie z urządzeń przeno-
śnych płaci się tyle samo co w kraju.

 ● Od maja 2018 r. obywatele i przedsiębior-
stwa korzystają z nowych rygorystycz-
nych unijnych przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych.

 ● Celem Komisji jest zapewnienie obywate-
lom jak najlepszego połączenia interne-
towego, natomiast w ramach programu 
WiFi4EU wspiera się instalowanie bez-
płatnych publicznych hotspotów Wi-Fi 
w lokalnych społecznościach w całej UE.

 ● Komisja zaproponowała nowe narzę-
dzia, które pomogą chronić obywateli 
i przedsiębiorstwa przed cyberatakami, 
wzmacniając jednocześnie swoją agen-
cję ds. cyberbezpieczeństwa, a w 2018 r. 
– centrum kompetencji w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa.

 ●  Zaproponowano nowe inicjatywy w dzie-
dzinie e-zdrowia, zwalczania dezinfor-

macji, przejrzystości platform 
 internetowych, sztucznej 
inteligencji, obliczeń super-
komputerowych, sieci 5G 
i technologii  blockchain, 
a także strategii cyfrowej dla 
Bałkanów Zachodnich. 

 ● Aby zagwarantować, że UE 
pozostanie na czele transfor-
macji cyfrowej, Komisja pro-
ponuje zainwestować 9,2 mld 
euro w programy „Cyfrowa 
Europa” i „Kreatywna Europa”. 
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Jak skontaktować się
z UE?

Inne zestawienia 
informacji należące 
do serii publikacji „Co 
robi Unia Europejska?”
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ONLINE
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych 
UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl

OSOBIŚCIE
W całej Europie znajdują się setki lokalnych ośrodków informacji UE.

Adres najbliższego ośrodka można znaleźć na stronie:  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na 
temat Unii Europejskiej.

Można się z nim skontaktować: 

 ●  pod bezpłatnym numerem telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy 
 operatorzy telefonii komórkowych mogą pobierać opłaty za te połączenia), 

 ●  albo spoza Unii Europejskiej za pośrednictwem płatnej infolinii:  
00 32 2 299 9696,

 ●  lub drogą mailową, korzystając ze strony internetowej  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

POCZYTAJ O EUROPIE
Od publikacji na temat Europy dzieli Państwa tylko jedno kliknięcie; są one 
dostępne na stronie internetowej księgarni UE: 
https://op.europa.eu/pl/publications

PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska ma biura (przedstawicielstwa) we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
contact/local-offices-eu-member-countries_pl

BIURA KONTAKTOWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski ma biuro informacyjne w każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/ 
stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DELEGATURY UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska ma również delegatury w pozostałych częściach świata:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_pl
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Na pytania na temat Unii Europejskiej 
odpowie serwis Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

To zestawienie informacji jest częścią 
publikacji pt. „Unia Europejska: czym 
jest i czym się zajmuje”. Interaktywna 
wersja tej publikacji, zawierająca linki 
do treści w internecie, jest dostępna 
w formatach PDF i HTML na stronie:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/pl/
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