
 

AD\1136637SK.docx  PE606.248v03-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
 

2017/2065(INI) 

12.10.2017 

STANOVISKO 

Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

pre Výbor pre medzinárodný obchod 

Smerom k stratégii digitálneho obchodu 

(2017/2065(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Dalton 



 

PE606.248v03-00 2/7 AD\1136637SK.docx 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1136637SK.docx 3/7 PE606.248v03-00 

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. opakovane zdôrazňuje svoju podporu stratégii Komisie Obchod pre všetkých; nabáda 

Komisiu, aby naďalej uprednostňovala nové prístupy zamerané na podporu obchodu 

s digitálnymi tovarmi a službami a odstránenie digitálnych necolných prekážok; nazdáva 

sa, že EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní digitálneho obchodu na 

medzinárodnej úrovni, a domnieva sa, že by sa mali preskúmať všetky možnosti, ako v 

tejto oblasti dosiahnuť pokrok;  

2. zdôrazňuje, že nové výzvy v oblasti digitálneho obchodu sa musia odzrkadliť aj vo 

vzdelávaní a v presadzovaní digitálnych zručností, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov i pre 

podniky, a treba vyvinúť úsilie, najmä vo vidieckych oblastiach a v menej rozvinutých 

hospodárstvach; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité posilniť konkurencieschopnosť 

európskych podnikov na svetovom trhu, aby sa v plnej miere využil ekonomický potenciál 

EÚ; 

3. zdôrazňuje, že opatrenia stanovené v stratégii digitálneho jednotného trhu, napríklad 

zdokonalenie systémov ochrany spotrebiteľa, zrušenie geografického blokovania, 

zvýšenie neutrality siete a zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, sú dôležité pre politiku 

zahraničného obchodu EÚ a posilnenie jednotného trhu, ako aj pre upevnenie rokovacej 

pozície EÚ s tretími krajinami v tejto súvislosti; požaduje preto, aby boli vo všeobecnosti 

zistené a odstránené prekážky, ktoré bránia digitálnemu obchodu na vnútornom trhu; 

4. poukazuje v tejto súvislosti na význam prístupu na trh pre telekomunikačné podniky v 

EÚ; 

5. berie na vedomie úsilie WTO postúpiť vpred vo svojom pracovnom programe pre 

elektronický obchod; žiada Komisiu, aby sa usilovala o ďalšie rozšírenie dohody WTO o 

informačných technológiách zahrnutím ďalších produktov a pribratím ďalších členských 

štátov WTO, a berie na vedomie, že v decembri 2017 sa v Buenos Aires bude konať 

Konferencia ministrov WTO; žiada Komisiu, aby s európskymi podnikmi a členskými 

štátmi čo najskôr prekonzultovala svoju pozíciu k elektronickému obchodu a k ďalším 

otázkam v oblasti digitálneho obchodu, ktoré sa na konferencii majú schváliť, aby sa 

zabezpečil jednotný európsky postoj; 

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že k pozitívnemu vývoju v tejto oblasti prichádza len 

veľmi pomaly; vyzýva Komisiu, aby bola ambiciózna pri uvádzaní otázok, ktoré sa majú 

v tomto programe riešiť; domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať rastúcemu 

počtu spotrebiteľov zapletených do colných postupov, ako aj potenciálnym porušeniam 

predpisov v súvislosti s tovarom zakúpeným cez internet; domnieva sa, že v tejto 

súvislosti by pre spotrebiteľov bolo prínosné širšie využívanie nástrojov, akým je 

napríklad riešenie sporov online; domnieva sa, že v obchodných rokovaniach sa treba 

usilovať o vyššiu mieru de minimis, čo by zároveň prispelo k ďalšiemu zjednodušeniu 

pravidiel medzinárodného obchodu; 

7. v tejto súvislosti sa domnieva, že regulačný rámec pre elektronický obchod by mal pri 

nákupoch tovaru cez internet na jednej strane zabezpečiť účinnú ochranu spotrebiteľov 
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pred porušovaním predpisov, ako aj ich informovanosť o charakteristických vlastnostiach 

produktov a na druhej strane by mal znížiť byrokratickú záťaž pre malé a stredné podniky, 

začínajúce podniky, rozširujúce sa podniky a mikropodniky, ktoré môžu najviac získať z 

garantovanej viditeľnosti online obchodu a môžu mať úžitok z posilnenia digitalizácie a 

digitálneho obchodu;  

8. zdôrazňuje, že účinné nástroje, ako napríklad bezpečné a spoľahlivé online platobné 

systémy a inovatívne mechanizmy urovnávania sporov, majú kľúčový význam pre 

obmedzovanie podvodov v internetovom prostredí, boj proti nekalým praktikám a 

zlepšovanie prístupu k informáciám o právach spotrebiteľov s cieľom uľahčiť 

spotrebiteľom domáhanie sa nápravy; žiada Komisiu, aby v súvislosti s  nárastom objemu 

medzinárodného obchodu presadzovala tieto zlepšenia a snažila sa o ich zavedenie; 

9. žiada Komisiu, aby vykonala analýzu colných a daňových dohôd s cieľom zabezpečiť, 

aby digitálny obchod nebol poškodzovaný pravidlami, ktoré boli vypracované len s 

ohľadom na fyzický tovar, a aby sa v prípade potreby usilovala o zavedenie zmien; 

10. domnieva sa, že digitálny obchod by sa mal v rámci politiky verejného obstarávania ešte 

viac zjednodušiť, a to aj využitím možností poskytovania služieb na diaľku a tým, že by sa  

európskym podnikom, najmä MSP, umožnil prístup k verejnému a súkromnému 

obstarávaniu; 

11. zdôrazňuje, že digitálnemu obchodu najviac prospieva otvorená výmena údajov bez 

akýchkoľvek zemepisných obmedzení; domnieva sa, že najvyššou prioritou by malo byť 

odstránenie požiadaviek na lokalizáciu údajov, a zdôrazňuje, že by sa mali dodržiavať 

príslušné právne predpisy na ochranu údajov; vyjadruje poľutovanie nad snahou využívať 

tieto požiadavky ako určitú formu necolných prekážok obchodu a digitálneho 

protekcionizmu; domnieva sa, že prvým krokom k celosvetovému zákazu požiadaviek na 

lokalizáciu údajov by mal byť ich zákaz v rámci celého jednotného trhu Únie a zavedenie 

voľného toku údajov ako „piatej slobody“ v Európe, a podporuje všetko úsilie, ktoré 

Komisia v tejto súvislosti vynakladá; 

12. vyzýva Komisiu, aby digitálny obchod a tok údajov zahrnula do všetkých budúcich 

mandátov na obchodné rokovania; okrem toho vyzýva Komisiu, aby sa podľa možnosti 

usilovala o začlenenie príloh o digitálnom obchode a toku údajov do existujúcich dohôd; 

vyzýva na prijatie medzinárodného dohovoru o tokoch údajov ako doplnku k 

dvojstranným dohodám o voľnom toku údajov a zdôrazňuje, že treba zaručiť dodržiavanie 

platných požiadaviek v oblasti ochrany duševného vlastníctva, ako aj to, aby  cezhraničný 

prenos osobných údajov bol v súlade s existujúcim a budúcim právnym rámcom EÚ, a to 

najmä prostredníctvom rozhodnutí o primeranosti;   

13. zdôrazňuje, že pri výmene otvorených údajov sa musia dodržiavať zásady ochrany 

duševného vlastníctva; 

14. konštatuje, že mnohostranné medzinárodné obchodné rokovania o digitálnom obchode nie 

sú v takom pokročilom štádiu ako porovnateľné rokovania o digitálnom jednotnom trhu; 

odporúča, aby Komisia aspoň na dvojstrannej úrovni vypracovala pozíciu k očakávanému 

vývoju v oblasti digitálneho obchodu vrátane vhodnej úpravy ochrany spotrebiteľa, 

obchodovania s výrobkami, pri ktorých sú nejasné hranice medzi tovarmi a službami 

(napr. 3D tlače), a tovaru s výrazným podielom digitálnych zložiek (napr. prepojených 
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vozidiel); 

15. podporuje myšlienku, aby sa súčasné moratórium WTO na clá z elektronických prenosov 

stalo trvalým; vyzýva členské štáty, aby bránili európske záujmy pred akýmikoľvek 

pokusmi tretích krajín o získavanie príjmov z týchto ciel; 

16. podčiarkuje význam kolaboratívneho hospodárstva v rámci jednotného trhu, ako aj medzi 

podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ a podnikmi mimo EÚ; domnieva sa, že globálny rast tohto 

typu obchodu by sa mal z hľadiska budúcnosti obchodu vnímať pozitívne; 

17. zdôrazňuje význam medzinárodných noriem pre digitálne zariadenia a služby, najmä v 

oblasti kybernetickej bezpečnosti; žiada Komisiu, aby zabezpečila zavedenie základných 

opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s výrobkami v rámci internetu 

vecí a službami založenými na cloudovom systéme; 
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