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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. opakovaně vyjadřuje svou podporu strategii Komise nazvané „Obchod pro všechny“; 

vybízí Komisi, aby i nadále upřednostňovala nové přístupy s cílem usnadnit obchod 

s digitálním zbožím a službami a odstranit v této souvislosti necelní překážky; domnívá 

se, že EU by měla hrát při prosazování digitálního obchodu na mezinárodní úrovni 

vedoucí úlohu, a je toho názoru, že je třeba zabývat se všemi možnostmi pokroku v této 

oblasti;  

2. zdůrazňuje, že nové výzvy v oblasti digitálního obchodu se musejí odrazit také ve 

vzdělávání a podpoře digitálních dovedností, protože jsou důležité jak pro spotřebitele, tak 

i pro podniky, a že je třeba vyvinout úsilí zejména ve venkovských oblastech a v méně 

rozvinutých ekonomikách; zdůrazňuje, že je velmi důležité zvýšit konkurenceschopnost 

evropských podniků na globálním trhu, aby bylo možné plně využít ekonomického 

potenciálu EU; 

3. zdůrazňuje, že opatření plánovaná ve strategii pro jednotný digitální trh, jako je 

zdokonalení systémů ochrany spotřebitele, zrušení zeměpisného blokování, zvýšení 

neutrality internetu a zlepšení kybernetické bezpečnosti, jsou relevantní jak pro politiku 

EU v oblasti zahraničního obchodu a pro posílení jednotného trhu, tak jako příspěvek 

k silnější vyjednávací pozici EU, pokud jde o obchod se třetími zeměmi; vyzývá proto, 

aby byly identifikovány a odstraněny všeobecné překážky bránící digitálnímu obchodu 

v rámci vnitřního trhu; 

4. v této souvislosti konstatuje, že je důležité, aby měly unijní telekomunikační společnosti 

přístup na trh; 

5. bere na vědomí úsilí WTO o prosazení jejího pracovního programu v oblasti 

elektronického obchodu; žádá Komisi, aby se snažila dosáhnout dalšího rozšíření dohody 

WTO o informačních technologiích, tak aby zahrnovala více výrobků a větší počet členů 

WTO, a bere na vědomí ministerskou konferenci WTO v Buenos Aires, která se má konat 

v prosinci 2017; žádá Komisi, aby s evropskými podniky a členskými státy co nejdříve 

prokonzultovala svůj postoj k elektronickému obchodu a dalším otázkám digitálního 

obchodu, které mají být na konferenci dohodnuty, aby byl zajištěn jednotný postoj EU; 

6. vyjadřuje politování nad skutečností, že ke skutečnému pokroku v této oblasti dochází 

pomalu; vyzývá Komisi, aby byla ambiciózní při koncipování otázek, které mají být 

v programu řešeny; je toho názoru, že je třeba věnovat zvláštní pozornost rostoucímu 

počtu spotřebitelů, kteří uvízli v celních postupech a dopustili se možných porušení 

předpisů v souvislosti se zbožím zakoupeným přes internet; je toho názoru, že v této 

souvislosti by byla pro spotřebitele výhodná širší možnost využívat nástroje, jako je on-

line urovnávání sporů; domnívá se, že v kontextu obchodních jednání by mělo být 

usilováno o vyšší míru de minimis a že by to rovněž zjednodušilo pravidla mezinárodního 

obchodu; 

7. domnívá se v této souvislosti, že regulační rámec pro elektronický obchod by měl na jedné 
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straně zajišťovat účinnou ochranu spotřebitelů před porušováním předpisů a jejich řádné 

informování o vlastnostech výrobků při nákupu zboží na internetu s cílem posílit důvěru 

v digitální obchod a na druhé straně by měl omezit byrokracii v případě malých 

a středních podniků, začínajících podniků a mikropodniků, pro které je zaručená 

viditelnost internetového obchodování největším přínosem a které mohou mít prospěch 

z větší digitalizace a z digitálního obchodu;  

8. zdůrazňuje, že účinné nástroje, jako jsou např. bezpečné a spolehlivé systémy 

mezinárodních on-line plateb a inovativní mechanismy urovnávání sporů, mají klíčový 

význam z hlediska omezení internetových podvodů, boje proti nekalým praktikám 

a zlepšení přístupu k informacím o právech spotřebitelů s cílem usnadnit spotřebitelům 

nápravná opatření; žádá Komisi, aby v rámci rozšiřování mezinárodního obchodu 

prosazovala tato zlepšení a snažila se o jejich zavedení; 

9. žádá Komisi, aby provedla analýzu celních a daňových dohod, aby bylo zajištěno, že 

digitální obchod nepoškozují předpisy, které vznikly pouze s ohledem na fyzické zboží, 

a aby v případě nutnosti usilovala o jejich reformu; 

10. je toho názoru, že digitální obchod by měl být dále usnadněn v rámci zadávání veřejných 

zakázek, včetně využívání možnosti poskytovat služby na dálku, a poskytnutí možnosti, 

aby evropské podniky, zejména malé a střední, získaly přístup k veřejným a soukromým 

zakázkám; 

11. zdůrazňuje, že digitální obchod je nejvíce usnadněn otevřenou výměnou údajů bez 

zeměpisných omezení; domnívá se, že odstranění požadavků na lokalizaci údajů by mělo 

být hlavní prioritou, zdůrazňuje však, že by měly být dodržovány příslušné právní 

předpisy v oblasti ochrany údajů; s politováním konstatuje, že tyto požadavky se používají 

jako určitá forma necelních překážek obchodu a digitálního protekcionismu; domnívá se, 

že prvním krokem k celosvětovému zákazu požadavků na lokalizaci údajů by měl být 

jejich celounijní zákaz v rámci jednotného trhu a zavedení volného toku údajů jakožto 

„páté svobody“ v Evropě, a podporuje v tomto smyslu veškeré snahy Komise; 

12. vyzývá Komisi, aby digitální obchod a tok údajů začlenila do všech budoucích mandátů 

k obchodním jednáním; vyzývá dále Komisi, aby se, kdykoli je to možné, snažila 

o začlenění příloh týkajících se digitálního obchodu a toku údajů do všech stávajících 

dohod; žádá vypracování mezinárodní úmluvy o toku údajů, která by doplňovala 

dvoustranné dohody o volném toku údajů, a zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byly 

dodržovány stávající požadavky na ochranu duševního vlastnictví a aby přeshraniční 

předávání osobních údajů bylo v souladu se stávajícím a budoucím právním rámcem EU, 

zejména prostřednictvím rozhodnutí o odpovídající ochraně;  

13. zdůrazňuje, že výměna veřejně přístupných údajů se musí řídit zásadami ochrany 

duševního vlastnictví; 

14. bere na vědomí, že mnohostranná mezinárodní obchodní jednání v oblasti digitálního 

obchodu nejsou tak rozvinutá, jako je tomu u srovnatelných rozhovorů o jednotném 

digitálním trhu; doporučuje, aby Komise alespoň na dvoustranné úrovni vypracovala 

postoje k očekávanému vývoji v oblasti digitálního obchodu, včetně vhodné úpravy 

problematiky ochrany spotřebitele, obchodu s výrobky, u nichž neexistuje jasná hranice 

mezi zbožím a službami (např. 3D tisk), a u zboží s významným podílem digitálních 
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složek (např. vozidla vybavená prvky konektivity); 

15. podporuje myšlenku, aby stávající moratorium WTO na poplatky za elektronický přenos 

údajů získalo trvalou podobu; vyzývá členské státy, aby bránily evropské zájmy před 

veškerými pokusy třetích zemí vytvářet příjmy z těchto poplatků; 

16. poukazuje na hodnotu ekonomiky sdílení, a to jak v rámci jednotného trhu, tak mezi 

evropskými podniky a spotřebiteli a podniky mimo EU; domnívá se, že celosvětový růst 

tohoto druhu obchodu je nutné považovat z hlediska budoucnosti obchodu za pozitivní; 

17. poukazuje na význam mezinárodních norem týkajících se digitálních zařízení a služeb, 

zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti; požaduje, aby Komise usilovala o zavedení 

základních opatření zaměřených na kybernetickou bezpečnost výrobků v rámci internetu 

věcí a služeb založených na cloud computingu. 
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