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NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro 

vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení 

začlenily tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že udržitelného hospodářského růstu v Evropě lze dosáhnout pouze zvýšením 

produktivity a rozvojem odvětví, která se vyznačují vysokou přidanou hodnotou; v této 

souvislosti vítá veškeré úsilí, které Komise vyvinula při podpoře přechodu na digitální 

ekonomiku; 

2. konstatuje, že má-li se dosáhnout hospodářské konvergence mezi jednotlivými 

evropskými regiony, je třeba výrazně zmenšit digitální propast a zaručit dostupnost 

internetu pro všechny evropské občany a společnosti; vybízí k dalším veřejným 

i soukromým investicím do infrastruktury; vítá, že Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) hodlá vyvíjet činnost v této oblasti; 

3. poukazuje na to, že pro zajištění vzkvétající digitální ekonomiky je nutné zlepšit 

dostupnost kapitálu pro nové i stávající podniky; vítá kroky, které Komise učinila 

v souvislosti s unií kapitálových trhů; vybízí k další harmonizaci právních předpisů 

v oblastech, jako jsou skupinové financování a digitální měny; 

4. domnívá se, že je třeba zavést přeshraniční daňový systém, aby mohl být vytvořen 

skutečný evropský jednotný trh a aby se předcházelo praktikám daňových úniků, jichž – 

jak vyplynulo z nedávného šetření – se dopouštějí některé digitální platformy; vyzývá 

Komisi, aby podpořila rozšíření systému, který nadnárodním společnostem ukládá 

povinnost podávat veřejně zprávy o daních podle jednotlivých zemí, na všechna odvětví;  

5. podporuje rozhodnutí Komise o přezkoumání internetových platforem; vybízí Komisi, aby 

vytvořila legislativní rámec, který by zabezpečil vývoj inovativních myšlenek, ochranu 

pracovních norem a dodržování platných fiskálních pravidel; 

6. domnívá se, že pro rozvoj evropské digitální ekonomiky je třeba dostatečná úroveň 

hospodářské soutěže a pluralita poskytovatelů služeb, a zdůrazňuje, že přítomnost 

síťových účinků umožňuje vznik téměř monopolního postavení; podporuje úsilí Komise 

o předcházení případům zneužívání a jejich trestání; vybízí Komisi, aby odstranila 

překážky, které brání vstupu do oblasti digitální ekonomiky v odvětvích, v nichž má podle 

pravidel Komise pro hospodářskou soutěž dominantní postavení několik málo aktérů; 

podporuje přijímání opatření za účelem lepší interoperability a přenositelnosti mezi všemi 

digitálními odvětvími, neboť představují další způsob, jak otevřít trh konkurenci. 

 


