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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dotvoření jednotného digitálního trhu (2012/2030(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. června 2012 o 
elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu (COM(2012)0238),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. května 2012 s názvem „Hodnotící zpráva o 
spotřebitelských trzích ukazuje, kde v Evropě jsou spotřebitelské podmínky nejlepší –
sedmé vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských podmínkách“ (SWD(2012)0165),

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných 
spotřebitelů1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu2,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Evropský program pro 
spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora růstu“(COM(2012)0225),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 22. května 2012 s názvem 
„Zpráva o spotřebitelské politice (červen 2010 – prosinec 2011)“ (SWD(2012)0132), 
doprovázející sdělení „Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora 
růstu“ (COM(2012)0225),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. května 2012 s názvem „Evropská strategie pro 
internet lépe uzpůsobený dětem“ (COM(2012)0196),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. dubna 2012 s názvem „Strategie pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek“ (COM(2012)0179),

 s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. ledna 2012 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro 
posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb“ 
(COM(2011)0942),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o nové strategii spotřebitelské 
politiky3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0209.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0211.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0491.
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o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES1,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na 
období 2014–2020 (COM(2011)0707) a související dokumenty (SEC(2011)1320 
a SEC(2011)1321),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním 
postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–
20202,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. října 2011, kterým 
se vytváří nástroj pro propojení Evropy (COM(2011)0665),

– s ohledem na sdělení Komise z října 2011 nazvané „Zajistit, aby trhy pracovaly pro 
spotřebitele – šesté vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích“ (SEC(2011)1271),

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o účinnějším a spravedlivějším 
maloobchodním trhu3,

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 7. dubna 2011 s názvem „Posílení 
pravomocí spotřebitelů EU“ (SEC(2011)0469),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2011 s názvem „Spotřebitelé na 
jednotném trhu jako doma – páté vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských 
podmínkách“ (SEC(2011)0299),

– s ohledem na sdělení Komise Evropské radě s názvem „Evropa 2020: Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2010 o dopadu reklamy na chování 
spotřebitelů4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. září o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický 
obchod5,

– s ohledem na směrnici Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění 
směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla 
fakturace6,

– s ohledem na rozsudky ESD o Googlu (ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08, 
rozsudek ze dne 23. března 2010) a BergSpechte (věc C-278/08, rozsudek ze dne 

                                               
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0453.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0307.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0484.
5 Úř. věst. C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
6 Úř. věst. L 189, 22.7.2010, s. 1.
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25. března 2010), jež vymezují pojem „běžně informovaného a přiměřeně pozorného 
uživatele internetu“ jakožto standardního internetového spotřebitele,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách) 1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o ochraně spotřebitele2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na rozbor zabývající se postoji k přeshraničnímu prodeji a ochranou 
spotřebitele, který Komise zveřejnila v březnu 2010 v tzv. „flash“ Eurobarometru č. 282,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. října 2009 o přeshraničním elektronickém 
obchodu mezi podniky a spotřebiteli v EU (COM(2009)0557),

– s ohledem na „Vyhodnocení zkušebních nákupů přeshraničního elektronického obchodu 
v EU“, studii vypracovanou společností YouGovPsychonomics pro GŘ Komise pro zdraví 
a spotřebitele, která byla zveřejněna dne 20. října 2009,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 22. září 2009 o opatřeních 
v oblasti retailových finančních služeb v návaznosti na hodnotící zprávu 
o spotřebitelských trzích (SEC(2009)1251),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 7. července 2009 
o harmonizované metodice pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů 
(COM(2009)0346) a na doprovodný návrh doporučení Komise (SEC(2009)0949),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o vymáhání spotřebitelského acquis 
(COM(2009)0330),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) (COM(2009)0336),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 5. března 2009 nazvaný „Zpráva 
o přeshraničním elektronickém obchodování v EU“ (SEC(2009)0283),

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o mezinárodním trhu a internetu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2009 o provádění, uplatňování a prosazování 

                                               
1 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 1.
3 Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 112.
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směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. září 2008 o vlivu marketingu a reklamy na rovnost 
žen a mužů2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitálním 
prostředí3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 
2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 
zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele) 4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 
2006 o klamavé a srovnávací reklamě5,

– s ohledem na čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES6 ze dne 12. prosince 2006 o službách na 
vnitřním trhu,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES7 ze dne 12. prosince 
2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění),

– s ohledem na svá usnesení ze dne 23. března 2006 o evropském smluvním právu 
a přezkumu acquis: cesta vpřed8 a ze dne 7. září 2006 o evropském smluvním právu9,

– s ohledem na sdělení Komise o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací (COM(2006)0334),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu10,

– s ohledem na směrnici 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování11,

– s ohledem na zvláštní průzkum Eurobarometru č. 342 o posílení práv spotřebitelů,

– s ohledem na úmluvu UNICTRAL o používání elektronických komunikací 

                                               
1 Úř. věst. C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
2 Úř. věst. C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
3 Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
4 Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.
6 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
7 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.
8 Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
9 Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
10 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
11 Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.



PR\903329CS.doc 7/16 PE489.679v01-00

CS

v mezinárodním obchodu (2005), vzorový zákon UNICTRAL o elektronických podpisech 
(2001) a vzorový zákon UNICTRAL o elektronickém obchodu (1996) 1,

– s ohledem na první zprávu o provádění ze dne 21. listopadu 2003 týkající se směrnice o 
elektronickém obchodu (COM(2003)0702),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a rady 2002/65/ES2 ze dne 23. září 2002 
o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 
90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického
obchodu, na vnitřním trhu4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů5,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, která je do Smluv začleněna na 
základě článku 6 Smlouvy o Evropské unii, zejména její článek 7 (respektování 
soukromého a rodinného života), článek 21 (zákaz diskriminace), článek 24 (práva dítěte), 
článek 25 (práva starších osob), článek 26 (začlenění osob se zdravotním postižením) a 
článek 38 (ochrana spotřebitele),

– s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU), který 
stanoví, že „při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie 
k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví“,

– s ohledem na článek 11 SFEU, který stanoví, že „požadavky na ochranu životního 
prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména 
s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

– s ohledem na článek 12 SFEU, který stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany 
spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností 
Unie“,

– s ohledem na článek 14 SFEU a protokol č. 26 k této smlouvě o službách obecného 
(hospodářského) zájmu,

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
2 Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
3 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
4 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
5 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro kulturu 
a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci (A7-0000/2012), 

A. vzhledem k tomu, že dotvoření jednotného digitálního trhu je klíčovým faktorem pro to, 
aby se EU stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější světovou ekonomikou 
založenou na znalostech;

B. vzhledem k tomu, že elektronický obchod a on-line služby jsou životně důležitými 
hybnými sílami internetu a mají zásadní význam pro cíle strategie EU 2020 týkající se 
vnitřního trhu, z nichž mají prospěch jak občané, tak podniky;

C. vzhledem k tomu, že 99 % všech evropských podniků představují podniky malé a střední 
(MSP), vytvářející 85 % pracovních míst, a tyto podniky jsou tudíž hnací silou 
evropského hospodářství, neboť nesou hlavní odpovědnost za vytváření bohatství a růstu, 
inovace i výzkum a vývoj;

D. vzhledem k tomu, že společnosti, které rozvinuly svoji internetovou ekonomiku, dosáhly 
většího pokroku než ostatní a že za stávající hospodářské krize je vytváření zaměstnanosti 
prakticky závislé na MSP, a proto je zásadní odstranit překážky, které obchodování on-
line brání;

E. vzhledem k tomu, že dosažení účinného fungování vnitřního trhu by umožnilo splnění cílů 
Lisabonské agendy, kterými jsou zvýšení růstu, zaměstnanosti a konkurence pro 
uspokojení potřeb 500 milionů spotřebitelů v EU;

F. vzhledem k tomu, že v Evropě je 75 milionů osob se zdravotním postižením a že i tyto 
osoby by měly mít plný přístup na vnitřní trh;

G. vzhledem k tomu, že elektronický obchod spotřebitelům umožňuje využívat výhody 
nižších cen a většího výběru, avšak 60 % internetových stránek nelze v současnosti využít 
k přeshraničním nákupům on-line, a důvěra spotřebitelů a podniků v digitální prostředí je 
stále nízká;

H. vzhledem k tomu, že roztříštěnost digitálního trhu v EU ohrožuje práva v rámci acquis 
communautaire, neboť spotřebitelé a podniky mají malou právní jistotu, pokud jde o 
přeshraniční elektronický obchod, a to kvůli existenci příliš mnoha právních předpisů 
s odlišnými požadavky, což je okolnost, která hospodářským subjektům, orgánům i 
spotřebitelům znemožňuje využívat výhod jasných a vymahatelných pravidel;

I. vzhledem k tomu, že je životně důležité překonat právní roztříštěnost, která v současnosti 
panuje v řadě oblastí, aby bylo dosaženo úplného a skutečně jednotného digitálního trhu;

J. vzhledem k tomu, že elektronický obchod a on-line služby podporují rozvoj jednotného 
udržitelného trhu, a to skrze používání nízkouhlíkových a k životnímu prostředí šetrných 
technologií, norem, označení, výrobků a služeb;
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Jednotný digitální trh pro růst a zaměstnanost

1. zdůrazňuje, že v době hospodářské krize je zásadní přijmout opatření na podporu růstu a 
vytváření pracovních míst, a zdůrazňuje, že dotvoření jednotného digitálního trhu by 
představovalo klíčový krok k dosažení tohoto cíle; vyzývá proto Komisi, aby uskutečnila 
svůj plán na zahájení a dokončení jednotného digitálního trhu;

2. vítá nové sdělení Komise ohledně elektronického obchodu a on-line služeb, zveřejněné 
dne 11. ledna 2012, jehož cílem je rozvíjet soudržný rámec pro elektronický obchod, a to 
skrze budování důvěry a rozšíření elektronického obchodu a on-line služeb jak ve vztazích 
mezi podniky či spotřebiteli navzájem, tak mezi podniky a spotřebiteli nebo mezi orgány 
veřejné správy;

3. vyzývá Komisi, aby provedla, rozvíjela a účinně navazovala na svůj akční plán pro 
usnadnění přeshraničního přístupu k výrobkům a obsahu na internetu a aby za tímto 
účelem vypracovala postup provádění průřezového plánu, který zajistí rozvoj jednotného 
digitálního trhu a podporu dlouhodobého růstu, konkurenceschopnosti a vytváření 
pracovních míst a zároveň umožní, aby se Evropa přizpůsobila výzvám současné globální 
ekonomiky;

4. zdůrazňuje, že hlavními problémy jednotného digitálního trhu jsou roztříštěnost a 
nedostatečná právní jistota a že je třeba se zabývat nejednotným vymáháním dodržování 
pravidel v členských státech;

5. zdůrazňuje, že směrnice o elektronickém obchodu je úhelným kamenem jednotného 
digitálního trhu a že revize této směrnice není zapotřebí; vítá však iniciativu Komise za 
zlepšení provádění této směrnice a její vyjasnění, například pokud jde o postupy 
zaznamenávání a zásahů;

Malé a střední podniky (MSP)

6. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří evropského hospodářství, a proto je nezbytné vytvořit 
akční plán pro jejich začlenění do jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, že pokud by 
MSP mohly díky inovacím a inteligentnímu využívání informačních a komunikačních 
technologií (IKT) využít příležitostí, které jim digitální ekonomika a jednotný digitální trh 
přináší, významně by jim to pomohlo dostat se ze stávající krize a vytvářet růst a pracovní 
místa;

7. vyzývá proto Komisi a členské státy, aby vypracovaly akční plán, který bude založen na 
podpoře začlenění MSP do digitálních hodnotových řetězců skrze opatření a iniciativy 
s cílem podporovat inteligentní využívání IKT pro inovace, konkurenceschopnost a rozvoj 
elektronických dovedností, jakož i ke zpřístupnění více informací o výhodách a potenciálu 
internetové ekonomiky – například prostřednictvím Evropské sítě na podporu 
elektronického podnikání (eBSN) –, a zároveň aby vedle dalších kroků poskytly finanční 
podporu inovativním MSP;

8. žádá Komisi, aby vypracovala strategii posílení digitálního podnikání v Evropě a zaměřila 
se při tom na inovativní a dynamické MSP ze všech odvětví, s cílem zajistit tak Evropě 
vysoký růstový potenciál, inovace a vytváření nových pracovních míst;
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9. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly opatření s cílem nabídnout finanční podporu 
inovativním MSP prostřednictvím stávajících programů, jako je program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP), nový program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na MSP (COSME) a program pro výzkum a inovace „Horizont 2020“, a rovněž 
v navrhovaném nařízení o fondech rizikového kapitálu;

Překonání zbývajících překážek jednotného digitálního trhu

10. vyzývá Komisi, aby nalezla řešení s ohledem na zlepšení rámce EU pro doručovací 
služby, a to způsobem, který podnikům i spotřebitelům umožní plně využívat výhody 
jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, že tento rámec by měl zajistit dostupné, 
spolehlivé a rychlé doručení, přátelské služby, efektivní a transparentní systém vracení 
zboží a nižší ceny za přeshraniční doručování;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnosti zjednodušení a standardizace 
pravidel pro DPH při přeshraničních on-line transakcích a možnosti větší harmonizace 
v rámci celé EU, pokud jde o sazby a režimy, a aby omezily byrokracii a zajistily tak 
jednodušší, snazší a účinnější systém; zdůrazňuje, že na digitální produkty, například e-
knihy, by se měly vztahovat stejné sazby DPH jako na jejich rovnocenné fyzické 
protějšky;

12. vítá zelenou knihu Komise o platbách prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu; vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly a provedly 
odpovídající opatření s cílem dosáhnout plně a účinně integrovaného, 
konkurenceschopného, inovativního, neutrálního a bezpečného regulačního rámce EU pro 
internetové a mobilní platby;

13. zdůrazňuje, že spotřebitele od nakupování přes internet odrazují značné obavy o soukromí 
a bezpečnost údajů; považuje za nezbytné přizpůsobit stávající právní předpisy o ochraně 
údajů novým výzvám a inovacím v oblasti současného i budoucího technologického 
vývoje, například tzv. cloud computingu;

14. vítá proto návrh Komise na nové nařízení o ochraně údajů, a zdůrazňuje, že je třeba 
přijmout a provést nové nařízení týkající se tohoto tématu v takové podobě, aby chránilo 
soukromí a základní práva a zároveň ponechávalo společnostem dostatečný prostor, aby 
mohly rozvíjet své podnikání bez obrovských nákladů, a také jim poskytlo možnost 
zjednodušení a snížení administrativní zátěže;

15. vyzývá Komisi, aby provedla modernizaci právního rámce upravujícího práva duševního 
vlastnictví tím, že navrhne a urychleně provede evropskou strategii pro práva duševního 
vlastnictví, a očekává její návrhy ohledně této záležitosti;

16. důrazně odsuzuje veškerou diskriminaci spotřebitelů na základě státní příslušnosti a místa 
bydliště, připomíná čl. 20 odst. 2 směrnice o službách (2006/123/EU) a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily úplné provedení této směrnice;

Budování důvěry v jednotný digitální trh

17. zdůrazňuje, že směrnice o právech spotřebitelů představovala důležitý krok, pokud jde o 
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zvýšení právní jistoty spotřebitelů a podniků v transakcích prováděných on-line, a dnes je 
hlavním nástrojem ochrany spotřebitelů v oblasti on-line služeb; vyzývá členské státy, aby 
zajistily její účinné a urychlené provedení;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby rozvíjely účinné nástroje, jako je síť pro spolupráci 
v oblasti ochrany spotřebitele (CPC), a vyčlenily na ně více prostředků, s cílem zaručit, že 
se on-line obchodníci budou řídit evropskými pravidly ohledně transparentnosti a 
nepoctivých obchodních praktik, což spotřebitelům zajistí vysokou úroveň ochrany;

19. vyzývá Komisi, aby do všech opatření týkajících se jednotného digitálního trhu začlenila 
prvek přístupnosti pro spotřebitele, a zajistila tak, že na jednotný digitální trh budou mít 
přístup všechny skupiny občanů a budou moci plně využívat jeho výhod;

20. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy rozvíjely iniciativy na zlepšení 
elektronických dovedností široké veřejnosti;

21. uznává význam Evropské charty uživatelských práv, která objasní práva a povinnosti 
občanů informační společnosti;

22. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit evropskou značku důvěry, která by zajistila, aby 
podniky provozované on-line v plné míře dodržovaly právní předpisy EU; měla by být 
jednoduchá, mít jasnou strukturu a její obsah by měl elektronickému obchodování přinášet 
přidanou hodnotu, a prostřednictvím informací tak zvyšovat důvěru, transparentnost a 
právní jistotu spotřebitelů i podniků;

23. vítá legislativní návrhy Komise ohledně alternativního řešení sporů a on-line řešení sporů 
a podtrhuje význam jejich účinného přijetí;

24. velice vítá nové sdělení Komise nazvané „Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený 
dětem“, a vybízí členské státy, aby podporovaly využívání nových technologií ve 
vzdělávání;

25. žádá Komisi, aby zajistila náležité uplatňování pravidel pro selektivní distribuci, aby se 
tak předešlo zneužití;

Vytvoření základu pro konkurenceschopnější Evropu

27. vyzývá členské státy, aby posilovaly a usnadňovaly rozvoj infrastruktury informačních a 
komunikačních technologií; vítá novou iniciativu „nástroj pro propojení Evropy“, neboť 
bude mít zásadní význam pro účinné provedení cílů stanovených v Digitální agendě pro 
Evropu do roku 2020, mezi něž patří širokopásmové připojení pro všechny;

28. vítá nové sdělení Komise o elektronickém zadávání veřejných zakázek, zveřejněné dne 
20. dubna 2012; zdůrazňuje, že elektronické zadávání veřejných zakázek zjednoduší 
způsob zadávání, zajistí transparentnost, sníží zátěž a náklady, zvýší účast MSP a přinese 
vyšší kvalitu a nižší ceny;

29. vítá navrhované nařízení o elektronické identifikaci, elektronickém ověřování a 
elektronickém podpisu;
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30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropa v současnosti čelí velkým výzvám. Hospodářská krize má závažný dopad na naše 
ekonomiky, naše země, naše společnosti i naše rodiny. Žijeme v těžkých časech, kdy možná 
více než v minulosti potřebujeme politickou reflexi a dialog myšlenek. Každá krize v každé 
své fázi, jako je ta, kterou dnes zažíváme, je zároveň příležitostí zlepšovat se, zamyslet se nad 
tím, jaké příčiny nás do této situace dovedly, napravit své chyby a vyvíjet se, čili provést 
potřebné změny. Nejnáročnější období jsou proto nejlepší šancí, kdy je možné provést 
reformy, znovu sami sebe definovat a dospět tak do příznivější situace.

Žijeme rovněž  v době velkého a nebývalého společenského, hospodářského a 
technologického vývoje. Takzvaná digitální revoluce v mnoha ohledech podstatně změnila 
naše životy. Nové podoby obchodování, nové způsoby kontaktu s ostatními, vyhledávání 
informací nebo srovnávání výrobků a cen a nové možnosti vzdělávání, to všechno a ještě 
mnoho jiného se dramaticky změnilo způsobem, který bychom si před nedávnem sotva 
dokázali představit.

Digitální revoluce změnila rovněž způsob fungování podniků a dopad internetové ekonomiky 
byl v posledních letech nesmírný. Přinesla nespočet výdobytků a příležitostí k hospodářskému 
růstu, zaměstnanost, příležitosti pro spotřebitele, širokou nabídku výrobků, dostupné ceny a 
možnosti pro společnosti. Čísla to dokládají jasně: v některých zemích G8 je internet zdrojem 
20 % hospodářského růstu a 25 % růstu zaměstnanosti během posledních pěti let. Za každé 
pracovní místo, které ve světě „off-line“ zanikne, toto odvětví vytvoří 2,6 nových. Společnosti 
plně využívající potenciál internetu vytvářejí oproti těm ostatním více než dvojnásobek 
pracovních míst. Pokud bychom měřili jednotlivá odvětví, spotřeba a výdaje související 
s internetem jsou nyní vyšší než v případě zemědělství nebo energetiky. A budou dále růst.

Podle poslední studie společnosti BCG s názvem Internetová ekonomika v G20 (The internet 
economy in the G-20) bude mít internet do roku 2016 celosvětově 3 miliardy uživatelů a 
internetová ekonomika v zemích G20 dosáhne objemu 4,2 bilionu dolarů. Kdyby se jednalo o 
ekonomiku jednoho státu, internet by se zařadil mezi pět nejvýkonnějších ekonomik na světě 
za USA, Čínu, Japonsko a Indii a předstihl by Německo. V rámci G20 se mu v roce 2010 
podařilo dosáhnout podílu 4,1 % HDP, neboli 2,3 bilionu dolarů, a překonat tak ekonomiky 
Itálie a Brazílie. V některých zemích přispívá až k 8 % HDP, podporuje růst a vytváří 
pracovní místa.

V Evropské unii se však jednotný digitální trh nevyvinul natolik, jak by býval mohl, a přínosů 
digitální ekonomiky stále úplně nevyužíváme. Stávající právní roztříštěnost odrazuje jak 
spotřebitele, tak podniky, zvažují-li, zda mají přistoupit k přeshraničnímu obchodu. Podniky 
fungující v rámci Evropy přeshraničně se musí vyrovnávat se 27 různými soubory pravidel 
v klíčových oblastech, jako jsou například DPH, poštovní služby nebo práva duševního 
vlastnictví, což znamená, že provozovat celoevropské podnikání je velice nákladné a někdy 
zcela nedostupné, zejména v případě malých a středních podniků. V Evropské unii se mezi 
MSP řadí 99 % všech společností. Jsou páteří evropského hospodářství, neboť vytvářejí 85 % 
veškerých pracovních míst.
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Digitální ekonomika by mohla být klíčem k jejich rozvoji a mohla by jim pomoci nalézt cestu 
z krize. Proto je zcela nezbytné překonat zmíněné překážky, abychom MSP poskytli nové 
příležitosti a podpořili hospodářský růst a tvorbu pracovních míst.

Na druhou stranu je stejně důležité, že spotřebitelé mají jen omezené možnosti, jak využívat 
všech výhod jednotného digitálního trhu. Vzhledem k tomu, že mnohé internetové obchody 
nejsou z výše uvedených důvodů ochotny prodávat zboží spotřebitelům ze všech zemí EU, 
často dochází k přerušení transakcí prováděných přes internet, pokud má spotřebitel bydliště 
mimo konkrétní trh. V důsledku této skutečnosti selže průměrně 61 % všech přeshraničních 
objednávek.

Podle poslední hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích a jejího průzkumu elektronického 
obchodování se zbožím mohou spotřebitelé ušetřit ve 13 z 15 kategorií výrobků, u nichž byly 
shromážděny údaje o cenách. Tato studie rovněž ukázala, že při nakupování on-line mají 
spotřebitelé nejméně dvojnásobnou možnost volby než v kamenných obchodech. Pokud 
nakupují on-line v rámci celé EU, mohou si vybírat až ze 16krát více výrobků. Nakupováním 
na internetu evropští spotřebitelé získávají kolem 11,7 miliardy eur ročně jen v samotné 
hodnotě zboží (tato částka odpovídá 0,12 % HDP EU). Kdyby elektronický obchod vzrostl na 
15 % veškerého maloobchodu a byly odstraněny překážky pro jednotný trh, celkové zisky 
spotřebitelů by dosáhly přibližně 204 miliard eur (což odpovídá 1,7 % HDP EU).

To je čtyřnásobně více než za situace, pokud by přetrvávala roztříštěnost trhu podle 
vnitrostátních hranic. Za dvěma třetinami zisků spotřebitelů stojí širší výběr na internetu, 
který je přeshraničně ještě podstatně větší.

Evropa se nalézá na křižovatce svého budoucího hospodářského vývoje a my se musíme 
rozhodnout, zda našim podnikům zajistíme příznivé, nebo naopak nepřátelské podnikatelské 
prostředí. Měli bychom se rozhodnout, jestli naším cílem bude Evropa bez překážek, nebo 
jestli budou překážky v Evropě nadále omezovat podnikání a vytváření pracovních míst.

Letos oslavujeme 20. výročí vytvoření jednotného trhu a naše hospodářství by od nás mělo 
dostat nezbytný impuls, jejž by představovalo vytvoření jednotného digitálního trhu. V 80. a 
90. letech minulého století přineslo zhmotnění čtyř svobod nespočet možností a příležitostí. 
Dnešní rozšíření jednotného trhu na jednotný digitální trh by znamenalo mnoho dalších. 
Digitální revoluci, nabídky pro naše hospodářství, společnosti a občany, příležitosti 
k vytváření růstu a zaměstnanosti, to vše prostřednictvím jednotného digitálního trhu.

Evropské orgány v tomto ohledu během posledních dvou let vypracovaly řadu iniciativ, 
nejrůznějších sdělení Evropské komise a zpráv Evropského parlamentu. Výbor IMCO 
dokonce vytvořil zvláštní pracovní skupinu pro jednotný digitální trh a elektronický obchod, 
která analyzuje překážky a navrhuje konkrétní kroky ke zlepšení stávající situace. Musíme 
však jít ještě dál. Jsou zapotřebí konkrétnější návrhy opatření a hlubší reformy současné 
situace.

Evropa rychle přechází od průmyslového věku ke globální, propojené ekonomice založené na 
znalostech a službách. To nevyhnutelně vyvolává nutnost změn nejen v hospodářství 
samotném, ale i v institucích a systémech, které byly navrhovány pro jinou dobu. Tato 
iniciativa zdůrazňuje nedozírný význam transformační síly nových technologií, stejně jako 
vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, a klade si za cíl podnítit debatu a zaměřit 
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pozornost veřejnosti na otázky, které tvoří jádro úspěšné ekonomiky založené na znalostech.

Zpravodaj vítá pět doporučení ohledně vypracování opatření a postupů, která jsou obsažena 
ve sdělení Komise „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh 
elektronického obchodu a on-line služeb“, domnívá se však, že je zapotřebí hlubší analýza 
těchto čtyř vzájemně souvisejících bodů:

1. Malé a střední podniky.

EU již vykonala mnoho pro zlepšení situace MSP, zbývá však ještě hodně práce, pokud jde o 
omezení byrokracie, zjednodušení přístupu k finančním nástrojům a zlepšení přístupu MSP na 
evropský a mezinárodní trh. V Evropě existuje přibližně 23 milionů malých a středních 
podniků, které představují 99 % všech evropských společností a vytvářejí 85 % pracovních 
míst. Jsou hlavní hnací silou hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociálního 
začleňování. Jak uznává Digitální agenda pro Evropu – jedna ze stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020 – informační a komunikační technologie významně přispěly k posílení růstu, 
zvýšily produktivitu v odvětví MSP, a ty následně zlepšily životní podmínky občanů a 
spotřebitelů. MSP hrají při vytváření inovací a růstu zvláštní roli, neboť novým 
transformačním technologiím umožňují znovu nastartovat produktivitu, účinnost a 
konkurenceschopnost průmyslu i veřejného sektoru. Inovativní podniky již nyní pohánějí 
evropský růst; odvětví IKT představuje kolem 25 % růstu HDP.

MSP intenzivně využívající technologie nejen že rostou až dvakrát rychleji a vyvážejí až 
dvojnásobek výrobků, ale také vytvářejí dvojnásobný počet pracovních míst. Větší využívání 
technologií je zapotřebí ve všech společnostech a ve všech odvětvích. Podle McKinsey Global 
Institute vzniká 75 % ekonomické hodnoty vytvořené internetem v tradičních společnostech, 
které internetové technologie využívají k tomu, aby snížily svoje náklady na podnikání.

2. Překonání zbývajících překážek jednotného digitálního trhu.

Jednotný digitální trh může přispět k dosažení řady politických cílů EU, včetně cílů strategie 
Evropa 2020 modernizovat evropské trhy práce a přejít na zelenou ekonomiku. V tuto chvíli 
stále máme 27 jednotných digitálních trhů namísto jednoho. Aby mohl jednotný digitální trh 
vzniknout, je třeba aktualizovat stávající pravidla. Roztříštěná povaha digitálního trhu v EU 
brání mnoha MSP v tom, aby využívaly výhody internetu a IKT, protože si nemohou dovolit 
stejnou právní, daňovou nebo administrativní zátěž jako velké podniky. Splnění následujících 
úkolů je vedle dalších opatření bezpodmínečně nutné, chce-li Evropa těžit z potenciálu 
jednotného digitálního trhu v hospodářském odvětví, kde se bude v budoucnu rozhodovat o 
konkurenceschopnosti, pracovních místech a produktivitě:

 urychlit šíření a navazování vysokorychlostního širokopásmového připojení;
 vytvářet spolehlivé, bezpečné a účinné on-line platební systémy;
 zefektivnit a zjednodušit složité a vzájemně se překrývající systémy DPH; 
 snížit ceny za přeshraniční dopravu a zvýšit jistotu doručení;
 vypracovat celoevropský rámec harmonizovaných pravidel ochrany údajů, který zohlední 

nové technologie, jako je například tzv. cloud computing;
 vytvořit evropskou strategii práv duševního vlastnictví;
 správným způsobem uplatňovat čl. 20 odst. 2 směrnice o službách.
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3. Budování důvěry v jednotný digitální trh.

Důvěra je jedním z klíčových faktorů úspěchu elektronického obchodu a on-line služeb. Další 
opatření na povzbuzení růstu elektronického obchodování skrze budování důvěry jsou 
naprosto nutná. Je třeba vytvořit takový on-line trh, jemuž budou spotřebitelé moci důvěřovat, 
a to zajištěním transparentnosti, bezpečnosti a ochrany práv spotřebitelů. Klíčové statistiky 
hovoří samy za sebe a měly by tvůrce politik varovat a podnítit k aktivitě:

 vysokorychlostní širokopásmové připojení v EU je stále velmi slabé, neboť rychlostí 
100 Mb za sekundu funguje pouze 0,9 % všech spojení– ještě zdaleka tak nedosahujeme 
cíle Digitální agendy pro Evropu, která stanovila do roku 2020 alespoň 50% podíl 
superrychlého internetu;

 Evropa nezajišťuje vzdělávání dostatečného počtu IKT odborníků a odhaduje se, že do 
roku 2015 bude v oblasti digitálních dovedností chybět až 700 000 odborníků, a to v době 
historické míry 10,2 % a u mladých lidí dokonce 22,4 %;

 téměř jeden ze dvou evropských spotřebitelů nemá o přeshraniční transakce zájem kvůli 
pochybnostem o bezpečnosti doručení, které jsou ve srovnání s vnitrostátní dopravou 
v průměru dvojnásobné;

 35 % uživatelů internetu se nakupování na internetu vyhýbá kvůli pochybnostem o 
bezpečnosti plateb, nedostatku právní jistoty atd.

Vytvoření účinné internetové evropské značky důvěry by představovalo další krok, který by 
stavěl na základech položených výše uvedenými opatřeními, a stejně tak je zapotřebí zavést 
efektivní a dostupné mechanismy alternativního a on-line řešení sporů nebo posílit další 
nástroje k vymáhání dodržování předpisů. Pro budování důvěry je rovněž zásadní přijmout 
účinný systém elektronických podpisů, zavést kodex práv na internetu a zlepšit informování o 
právech uživatelů v EU.

4. Vytvoření základu pro konkurenceschopnější Evropu.

Zpoždění za vývojem v oblasti IKT a inovací by mělo zničující, dlouhodobé následky. Proto 
je naléhavou prioritou, aby se jednotný digitální trh stal pro podnikatelské prostředí zdrojem, 
který společnostem usnadní investice do výzkumu a vývoje. Opatření, mezi něž patří mimo 
jiné nástroj pro propojení Evropy, elektronické zadávání zakázek a pokyny ohledně 
elektronického podpisu, by se pro podniky mohly stát důležitými katalyzátory 
technologického vývoje a inovací.

Zpravodaj zastává názor, že provedení a přijetí stávajících pravidel EU s cílem dotvořit 
jednotný digitální trh Evropě pomůže stát se rovnocenným soupeřem svých konkurentů na 
celosvětovém trhu a umožní jí nalézt cestu ze současné finanční krize, z níž vyjde ještě 
silnější a lépe připravená čelit výzvám globální ekonomiky 21. století.


