Tezy na spotkanie z Komisarz E. Bieńkowską

Szanowna Pani Komisarz
Bardzo dziękujemy za możliwość dzisiejszego spotkania i cieszymy się, że bedziemy mogli bezpośrednio
od Pani usłyszeć o priorytetach i kierunkach prac Komisji i Pani zespołu.
Reprezentujemy przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, organizacji która jest Pani z
pewnością dobrze znana. Dzisiaj mamy na tej sali głównie firmy zainteresowane cyfryzacją oraz
gospodarką o obiegu zamkniętym.
W dobie cyfrowej transformacji gospodarki technologia stała się jedną z głównych sił sprawczych stojącą
za zmianami w gospodarce. Stwierdzenie ‘Data is new oil’ dobrze oddaje istotę i kierunki tej
transformacji.
Doceniamy wysiłki Uni zmierzające do ochrony konsumentów i użytkowników nowoczesnych technologii
i mediów internetowych. Podzielamy pryncypia, którymi kieruje się Komisja, ale jednocześnie
chcielibysmy zwrócić uwagę na brak spójności pomiędzy różnymi inicjatywami i przypadki, kiedy nowe
regulacje są tworzone w obszarach, w których rozpoczyna się właśnie wdrażanie wcześniej uchwalonych
regulacji, bez możliwości oceny ich skutków. Taka sytuacja ma miejsce z uchwalaniem regulacji eprivacy, zanim wdrożone zostaną regulacje GDPR. Jest to szczególnie trudne dla mniejszych i średnich
firm, które musiałby ponownie ponosić koszty i inwestować czas i środki w zmiany procesów, które tuż
wcześniejnzostały stworzone i dostosowane do wcześniejszej regulacji. Firmy branży cyfrowej zgodnie
sprzeciwiają się takiemu trybowi pracy nad regulacjami e-privacy.

1. Chcielibyśmy prosić Pania Komisarz o podzielenie się Pani perspektywą na konsekwencje
transformacji cyfrowej dla Uni Europejskiej i wpływ transformacji na konkurencyjność
europejskich przedsiębiorstw i poszczególnych krajów.
2. Chcielibyśmy poznać Pani opinię na temat wymaganych kompetencji koniecznych do
odniesienia sukcesu w świecie kolejnej rewolucji przemysłowej przynoszacej automatyzację
przemysłu jak i automatyzację wielu procesów realizowanych z wykorzystaniem pracy
umysłowej
3. Chcilibyśmy również prosić o przedstawienie nam Pani perspektywy na priorytety następnego
unijnego budżetu w odniesieniu do zmian w gospodarce jakie niesie rewolucja cyfrowa.
4. Wreszcie odnosząc się do bardziej szczegółowych kwestii, chcielibyśmy również poznać Pani
opinię odnośnie ‘podatku cyfrowego’ (digital tax), co jest istotną kwestią dla wielu firm nowej
gospodarki.

