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NÁVRHY 

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu 

uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že udržateľný hospodárky rast v Európe možno dosiahnuť iba nárastom 

produktivity a rozvojom odvetví s vysokou pridanou hodnotou; v tomto zmysle podporuje 

všetko úsilie Komisie o podporu prechodu na digitálne hospodárstvo; 

2. zdôrazňuje, že na dosiahnutie hospodárskej konvergencie v Európskych regiónoch je 

potrebné podstatne zmenšiť digitálnu priepasť a prístup k internetu musí byť zaručený 

všetkým európskym občanom a spoločnostiam; podnecuje ďalšie verejné a súkromné 

investície do infraštruktúry; víta zamýšľané úsilie Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI) v tejto oblasti; 

3. konštatuje, že na rozvoj digitálneho hospodárstva je potrebné zlepšiť prístupu ku kapitálu 

pre nové aj existujúce podniky; víta prácu Komisie na únii kapitálových trhov;  podnecuje 

ďalšiu legislatívnu harmonizáciu v oblastiach ako crowdfunding a digitálne meny; 

4. domnieva sa, že je potrebný cezhraničný systém zdaňovania na vytvorenie skutočného 

európskeho jednotného trhu a zabránenie postupom vyhýbania sa plateniu daní, ktoré 

podľa nedávnych vyšetrovaní používajú viaceré digitálne platformy; vyzýva Komisiu aby 

podporovala rozšírenie verejného režimu výkazníctva podľa krajín pre dane nadnárodných 

spoločností na všetky odvetvia; 

5. podporuje rozhodnutie Komisie preskúmať internetové platformy; podnecuje Komisiu, 

aby vytvorila legislatívny rámec na zabezpečenie rozvoja inovačných myšlienok, ochrany 

pracovných noriem a súladu s existujúcimi fiškálnymi pravidlami; 

6. domnieva sa, že vypracovanie európskeho digitálneho hospodárstva vyžaduje dostatočnú 

úroveň hospodárskej súťaže a plurality poskytovateľov služieb, a zdôrazňuje, že 

prítomnosť sieťových efektov umožňuje vytvorenie takmer monopolných pozícií; 

podporuje úsilie Komisie pri predchádzaní a trestaní zneužívania; podnecuje Komisiu, aby 

odstránila prekážky brániace vstupu do oblasti digitálneho hospodárstva v odvetviach, v 

ktorých prevládajú podľa kritérií Komisie niekoľkí dominantní hráči; podporuje opatrenia 

na lepšiu interoperabilitu a prenosnosť medzi všetkými digitálnymi odvetviami ako ďalší 

spôsob otvorenia trhu hospodárskej súťaži; 


