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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dokončení jednotného digitálneho trhu (2012/2030(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 4. júna 2012 o službách 
elektronickej identifikácie a dôvery v elektronických transakciách na vnútornom trhu 
(COM(2012)0238),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2012 s názvom Spotrebiteľská hodnotiaca 
tabuľka ukazuje, kde v Európe sú spotrebiteľské podmienky najlepšie – siedme vydanie 
hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok (SWD(2012)0165),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných 
spotrebiteľov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. mája 2012 s názvom 
Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu (COM(2012)0225),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. mája 2012 s názvom Správa 
o spotrebiteľskej politike (júl 2010 – december 2011) (SWD(2012)0132), ktorý je 
sprievodným dokumentom k oznámeniu Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora 
dôvery a rastu (COM(2012)0225), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2012 s názvom Európska stratégia 
vytvárania lepšieho internetu pre deti (COM(2012)0196),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. apríla 2012 s názvom Stratégia pre elektronické 
verejné obstarávanie (COM(2012)0179),

 so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 2012 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na 
posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb 
(COM(2011)0942),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú 
politiku3,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0209.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0211.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0491.
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– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 
o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho Parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES1,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spotrebitelia 
na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0707) a na sprievodné dokumenty k tomuto nariadeniu 
(SEC(2011)1320 a SEC(2011)1321),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so 
zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 –
20202,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 19. októbra 2011 
o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (COM(2011)0665),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z októbra 2011 s názvom Aby trhy fungovali pre 
spotrebiteľov – šieste vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov 
(SEC(2011)1271),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o efektívnejšom a spravodlivejšom 
obchodno-distribučnom trhu3,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 7. apríla 2011 o posilnení práv 
spotrebiteľov v EÚ (SEC(2011)0469),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2011 s názvom Spotrebitelia doma na 
jednotnom trhu – piate vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok 
(SEC(2011)0299),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o vplyve reklamy na správanie 
spotrebiteľov4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu 
v oblasti elektronického obchodu5,

– so zreteľom na smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide 
o pravidlá fakturácie6,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0453.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0307.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0484.
5 Ú. v. EÚ C 50E, 21.2.2012, s.1.
6 Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010, s.1.
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– so zreteľom na rozsudky Európskeho súdneho dvora v prípadoch Google (spojené veci C-
236/08 až C-238/08, rozsudok z 23. marca 2010) a BergSpechte (vec C 278/08, rozsudok 
z 25. marca 2010), ktoré vymedzujú pojem „bežne informovaného a primerane pozorného 
užívateľa internetu“ ako štandardného internetového spotrebiteľa,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom 
alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010) 2020),

– so zreteľom na analytickú správu s názvom Postoj k cezhraničnému predaju a ochrane 
spotrebiteľa, ktorú vydala Komisia v marci 2010 (bleskový prieskum Eurobarometra 
č. 282),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. októbra 2009 o cezhraničnom elektronickom 
obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (COM(2009)0557),

– so zreteľom na štúdiu s názvom Hodnotenie fiktívnych nákupov v cezhraničnom 
elektronickom obchode v EÚ, ktorú v mene Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie 
a ochranu spotrebiteľa vykonala spoločnosť YouGovPsychonomics a ktorá bola 
zverejnená 20. októbra 2009,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. septembra 2009 o opatreniach 
v oblasti maloobchodných finančných služieb v nadväznosti na hodnotiacu tabuľku 
spotrebiteľských trhov (SEC(2009)1251),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 7. júla 2009 o harmonizovanej 
metodike klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov (COM(2009)0346) 
a na sprievodný návrh odporúčania Komisie (SEC(2009)0949), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis
(COM(2009)0330),

– so zreteľom na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi 
zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie 
o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (COM(2009)0336),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 5. marca 2009 s názvom Správa 
o cezhraničnom elektronickom obchode v EÚ (SEC(2009)0283),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 349E, 22.12.2010, s. 1.



PE489.679v01-00 6/17 PR\903329SK.doc

SK

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 o medzinárodnom obchode a internete1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o transpozícii, vykonávaní 
a uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej 
reklame2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o vplyve marketingu a reklamy 
na rovnosť medzi ženami a mužmi3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom 
prostredí4, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za 
presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci 
v oblasti ochrany spotrebiteľa)5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 
2006 o klamlivej a porovnávacej reklame6,

– so zreteľom na článok 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES7 z 12. decembra 2006 o službách 
na vnútornom trhu,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES8 z 12. decembra 
2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o európskom zmluvnom práve a revízii 
acquis: ďalší postup9 a na uznesenie zo 7. septembra 2006 o európskom zmluvnom 
práve10,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o preskúmaní regulačného rámca EÚ pre elektronické 
komunikačné siete a služby (COM(2006)0334),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu11,

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 112.
2 Ú. v. EÚ C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
3 Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
4 Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 370.
5 Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37. 
6 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.
7 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
8 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.
9 Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
10 Ú. v. EÚ C 305E, 14.12.2006, s. 247.
11 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.



PR\903329SK.doc 7/17 PE489.679v01-00

SK

rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich 
poskytovaniu1,

– so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometra č. 342 o posilnení práv spotrebiteľov,

– so zreteľom na dohovor Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) 
o používaní elektronickej komunikácie pri uzatváraní medzinárodných zmlúv z roku 2005, 
vzorové právne predpisy komisie UNCITRAL pre elektronický podpis z roku 2001 
a vzorové právne predpisy komisie UNCITRAL pre elektronický obchod z roku 19962, 

– so zreteľom na prvú správu o vykonávaní smernice o elektronickom obchode 
(COM(2003)0702) z 21. novembra 2003,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES3 z 23. septembra 
2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení 
smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov6,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, ako bola začlenená do zmlúv 
prostredníctvom článku 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej články 7 
(rešpektovanie súkromného a rodinného života), 21 (nediskriminácia), 24 (práva dieťaťa), 
25 (práva starších osôb), 26 (integrácia osôb so zdravotným postihnutím) a 38 (ochrana 
spotrebiteľov),

– so zreteľom na článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa 
stanovuje, že „pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada 
na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, 
odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia“,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
2 http://www.un.or.at/unictral.
3 Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16. 
4 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
5 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
6 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
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– so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie 
a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

– so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

– so zreteľom na článok 14 ZFEÚ a jej protokol 26 o službách všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0000/2012), 

A. keďže dokončenie jednotného digitálneho trhu je rozhodujúcim činiteľom, pokiaľ ide 
o premenu EÚ na najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie hospodárstvo na svete 
založené na poznatkoch;

B. keďže elektronický obchod a online služby sú dôležitou silou internetu a sú rozhodujúce 
z hľadiska cieľov stratégie EÚ 2020 v oblasti vnútorného trhu, pretože prinášajú výhody 
občanom aj podnikom; 

C. keďže 99 % európskych podnikov sú malé a stredné podniky, ktoré zabezpečujú 
85 % pracovných miest, a preto sú malé a stredné podniky hybnou silou európskeho 
hospodárstva, keďže nesú hlavnú zodpovednosť za tvorbu bohatstva a rast, ako aj za 
inovácie a výskum a vývoj;

D. keďže spoločnosti, ktoré rozvíjali svoje internetové hospodárstvo, dosiahli omnoho väčší 
pokrok ako ostatní, a preto je počas súčasnej hospodárskej krízy, keď tvorba pracovných 
miest prakticky závisí od malých a stredných podnikov, nevyhnutné odstrániť prekážky 
online obchodu;

E. keďže dosiahnutie účinného fungovania vnútorného trhu by splnilo ciele lisabonského 
programu týkajúce sa zvýšenia rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, a to 
v záujme 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ;

F. keďže v Európe žije 75 miliónov osôb so zdravotným postihnutím a tieto osoby by tiež 
mali mať plný prístup k vnútornému trhu;

G. keďže elektronický obchod umožňuje spotrebiteľom využívať výhody nižších cien 
a širšieho výberu, ale 60 % internetových stránok v súčasnosti nie je vhodných na 
cezhraničný online nákup a dôvera spotrebiteľov a podnikov v digitálne prostredie je stále 
nízka; 

H. keďže roztrieštenosť digitálneho trhu EÚ ohrozuje práva podľa acquis communautaire, 
pretože spotrebitelia a podniky majú v súvislosti s cezhraničným elektronickým 
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obchodom nízku právnu istotu, a to vďaka existencii prílišného množstva právnych 
ustanovení, ktorými sa stanovujú odlišné požiadavky, pričom táto okolnosť bráni 
podnikateľským subjektom, úradom či spotrebiteľom vo využívaní výhod vyplývajúcich 
z jasných a uplatniteľných pravidiel; 

I. keďže na dosiahnutie úplného a skutočného jednotného digitálneho trhu je nevyhnutné 
prekonať právnu roztrieštenosť, ktorá v súčasnosti existuje v mnohých oblastiach;

J. keďže elektronický obchod a online služby podporujú rozvoj udržateľného jednotného 
trhu prostredníctvom využívania nízkouhlíkových technológií, noriem, označení, 
výrobkov a služieb priaznivých z hľadiska životného prostredia;

Jednotný digitálny trh pre rast a zamestnanosť

1. zdôrazňuje, že v časoch hospodárskej krízy je nevyhnutné prijať opatrenia na podporu 
rastu a tvorbu pracovných miest, a zdôrazňuje, že dokončenie jednotného digitálneho trhu 
by bolo rozhodujúcim krokom vpred, pokiaľ ide o dosiahnutie tohto cieľa; vyzýva preto 
Komisiu, aby uskutočnila svoj plán na zavedenia a dokončenie jednotného digitálneho 
trhu;

2. víta nové oznámenie Komisie o elektronickom obchode a online službách z 11. januára 
2012, ktoré sa zameriava na rozvoj koherentného rámca pre elektronický obchod 
prostredníctvom budovania dôvery a rozšírenia elektronického obchodu a online služieb 
na odvetvia medzi podnikmi navzájom, medzi podnikmi a spotrebiteľmi, medzi 
spotrebiteľmi a medzi verejnou správou a občanmi;

3. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila, rozvíjala a účinne nasledovala svoj akčný plán na 
uľahčenie cezhraničného prístupu k online produktom a online obsahu a aby v tejto 
súvislosti predložila postup na vykonávanie prierezového plánu na zabezpečenie rozvoja 
jednotného digitálneho trhu a podpory dlhodobého rastu, konkurencieschopnosti a tvorby 
pracovných miest a zároveň na prispôsobenie európskeho hospodárstvo výzvam dnešného 
svetového hospodárstva;

4. zdôrazňuje, že hlavným zdrojom obáv vo vzťahu k jednotnému digitálnemu trhu je 
roztrieštenosť a nedostatočná právna istota a že nesúdržné presadzovanie pravidiel 
v členských štátoch sa musí riešiť;

5. zdôrazňuje, že smernica o elektronickom obchode je základným kameňom jednotného 
digitálneho trhu a že revízia tejto smernice nie je potrebná; víta však iniciatívu Komisie na 
zlepšenie jej vykonávania a poskytnutie vysvetlení, napríklad v súvislosti s postupmi 
notifikácie a akcie;

Malé a stredné podniky

6. zdôrazňuje, že malé a stredné podniky sú oporou európskeho hospodárstva, a preto treba 
vypracovať akčný plán na ich začlenenie do jednotného digitálneho trhu; zdôrazňuje, že 
využitie možností digitálneho hospodárstva a jednotného digitálneho trhu prostredníctvom 
inovácií a inteligentného využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) by 
malým a stredným podnikom veľmi pomohlo pri vymanení sa zo súčasnej krízy a pri 
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tvorbe rastu a zamestnanosti;

7. vyzýva rovnako Komisiu aj členské štáty, aby vypracovali takýto akčný plán, ktorý má 
byť založený na presadzovaní začlenenia malých a stredných podnikov do digitálnych 
hodnotových reťazcov prostredníctvom opatrení a iniciatív na podporu inteligentného 
využívania IKT na inovácie a konkurencieschopnosť a rozvoj elektronických zručností, 
a tiež prostredníctvom sprístupnenia ďalších informácií o výhodách a potenciáli 
internetového hospodárstva, napríklad v rámci európskej siete na podporu elektronického 
obchodu (eBSN), ako aj, popri iných opatreniach, prostredníctvom poskytnutia finančnej 
podpory inovačným malým a stredným podnikom;

8. vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu na podporu digitálneho podnikania v Európe, 
ktorá sa sústredí na inovačné a dynamické malé a stredné podniky zo všetkých odvetví 
s cieľom zabezpečiť vysoký potenciál rastu a inovácií a vytvoriť nové pracovné miesta 
v Európe; 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli opatrenia na poskytnutie finančnej podpory 
inovačným malým a stredným podnikom prostredníctvom existujúcich programov, 
napríklad programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), nového programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME) a programu 
pre výskum a inovácie Horizont 2020, ako aj prostredníctvom navrhovaného nariadenia 
o fondoch rizikového kapitálu;

Prekonanie zostávajúcich prekážok jednotného digitálneho trhu 

10. vyzýva Komisiu, aby našla také spôsoby riešenia na zlepšenie rámca EÚ pre 
doručovateľské služby, ktoré podnikom aj spotrebiteľom umožnia v plnej miere využívať 
výhody jednotného digitálneho trhu; zdôrazňuje, že tento rámec by mal zabezpečiť 
dostupné, spoľahlivé a rýchle doručovanie, ústretovú službu, účinný a transparentný 
systém na vrátenie tovaru a nižšie ceny za služby cezhraničného doručovania;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosti na zjednodušenie 
a štandardizáciu pravidiel DPH pre cezhraničné online transakcie a väčšiu harmonizáciu 
v rámci EÚ, pokiaľ ide o sadzby a režimy, a aby obmedzili byrokraciu s cieľom 
zabezpečiť jednoduchší, ľahší a účinnejší systém; zdôrazňuje, že na digitálne výrobky, 
napríklad elektronické knihy, by sa mala vzťahovať taká istá DPH ako na rovnaké 
výrobky v hmotnej podobe; 

12. víta zelenú knihu Komisie o platobných kartách, platbách cez internet a mobilných 
platbách; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali a zaviedli primerané opatrenia 
na dosiahnutie úplného a účinne integrovaného, konkurencieschopného, inovačného, 
neutrálneho a bezpečného regulačného rámca EÚ pre online platby a mobilné platby;

13. zdôrazňuje, že hlavné obavy spotrebiteľov sa týkajú súkromia a bezpečnosti údajov a že 
tieto obavy ich odrádzajú od nákupu online; považuje za potrebné prispôsobiť súčasné 
právne predpisy na ochranu údajov novým výzvam a inováciám v oblasti súčasného 
a budúceho rozvoja technológií, akým je napríklad „výpočtové mračno“ (cloud 
computing); 
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14. víta preto nový návrh nariadenia na ochranu údajov, ktorý predložila Komisia, 
a zdôrazňuje potrebu schválenia a vykonávania nového nariadenia na túto tému v takej 
podobe, ktorá spoločnostiam poskytne dostatočnú pružnosť na rozvoj podnikania bez 
vynaloženia obrovských nákladov a zároveň im ponúkne zjednodušenie a zníženie 
administratívneho zaťaženia, pričom bude chrániť súkromie a zabezpečovať základné 
práva;

15. vyzýva Komisiu, aby zmodernizovala právny rámec upravujúci práva duševného 
vlastníctva prostredníctvom návrhu a rýchleho vykonávania európskej stratégie pre práva 
duševného vlastníctva, a s potešením očakáva jej návrhy v tejto veci; 

16. dôrazne odsudzuje každú diskrimináciu zákazníkov na základe štátnej príslušnosti 
a pobytu s odvolaním sa na článok 20 ods. 2 smernice o službách (2006/123/EÚ) a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili plné vykonávanie tejto smernice;

Budovanie dôvery na jednotnom digitálnom trhu

17. zdôrazňuje, že smernica o právach spotrebiteľov znamenala dôležitý krok vpred, pokiaľ 
ide o zvýšenie právnej istoty spotrebiteľov a podnikov v online transakciách, a dnes 
predstavuje hlavný nástroj na ochranu spotrebiteľov pri online službách; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili jej účinné a rýchle vykonávanie; 

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili a poskytli viac zdrojov na účinné nástroje, 
akým je napríklad sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľov (CPC), s cieľom 
zaručiť, aby online obchodníci uplatňovali európske pravidlá týkajúce sa transparentnosti 
a nekalých obchodných praktík, a zabezpečiť tak vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov;

19. vyzýva Komisiu, aby do všetkých politík jednotného digitálneho trhu začlenila prvok
dostupnosti pre spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť, aby všetky skupiny občanov mali 
prístup k jednotnému digitálnemu trhu a mohli plne využívať jeho výhody;

20. zdôrazňuje, že v členských štátoch treba prijímať iniciatívy zamerané na zlepšenie 
elektronických zručností širokej verejnosti; 

21. uznáva význam európskej charty používateľských práv, ktorá by objasnila práva 
a povinnosti občanov informačnej spoločnosti; 

22. zdôrazňuje potrebu vytvorenia európskeho loga dôvery, ktoré by zaručovalo, že daný 
podnik pôsobiaci online plne rešpektuje právne predpisy EÚ; logo by malo byť 
jednoduché s dobrou štruktúrou a malo by byť naplnené obsahom, ktorý poskytne 
elektronickému obchodu pridanú hodnotu a podporí tak dôveru a transparentnosť, ako aj 
právnu istotu spotrebiteľov a podnikov prostredníctvom informácií;

23. víta legislatívne návrhy Komisie o alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online 
a zdôrazňuje význam ich účinného prijatia;

24. s potešením víta nové oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia vytvárania 
lepšieho internetu pre deti a vyzýva členské štáty, aby presadzovali využívanie nového 
technického rozvoja na vzdelávanie;
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25. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila náležité uplatňovanie pravidiel selektívnej distribúcie 
s cieľom zabrániť zneužívaniu;

Vytvorenie základu konkurencieschopnejšej Európy

27. vyzýva členské štáty, aby posilnili a uľahčili rozvoj informačnej a komunikačnej 
infraštruktúry; víta novú iniciatívu nástroja na prepojenie Európy, keďže bude 
rozhodujúca z hľadiska účinného vykonávania cieľov digitálnej agendy pre Európu 
stanovené na rok 2020, s prísľubom širokopásmového prístupu pre všetkých;

28. víta nové oznámenie Komisie o elektronickom verejnom obstarávaní, ktoré bolo 
uverejnené 20. apríla 2012; zdôrazňuje, že elektronické verejné obstarávanie zjednoduší 
spôsob vykonávania verejného obstarávania, zabezpečí transparentnosť, zníži zaťaženie 
a náklady, zvýši účasť malých a stredných podnikov a zabezpečí vyššiu kvalitu a nižšie 
ceny;

29. víta navrhované nariadenie o elektronickej identifikácii, elektronickom overovaní 
a elektronickom podpise;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európa dnes zažíva obdobie veľkých výziev. Hospodárska kríza vážne postihuje naše 
hospodárstvo, naše krajiny, naše spoločnosti, naše rodiny. Prežívame dnes ťažké časy 
a možno viac než kedykoľvek predtým potrebujeme politickú reflexiu a diskusiu 
o myšlienkach. Každá kríza, každé štádium, aj to, v ktorom sa dnes nachádzame, je zároveň 
príležitosťou na zlepšenie, na úvahy o dôvodoch, ktoré nás priviedli do tejto situácie, na 
nápravu minulých chýb, na vývoj, a tým na vykonanie potrebných zmien. 
Najproblematickejšie časy sú preto najlepšou príležitosťou na vykonanie reforiem, na 
znovuobjavenie seba samých, a tým na vývoj do lepšej situácie.

Žijeme tiež v čase veľkého a bezprecedentného spoločenského, hospodárskeho a technického 
vývoja. Takzvaná digitálna revolúcia z viacerých hľadísk výrazne zmenila naše životy. Nové 
formy obchodu, vytvárania vzťahov s inými ľuďmi, vyhľadávania informácií, porovnávania 
výrobkov a cien, učenia sa a mnohých ďalších činností sa dramaticky zmenili spôsobom, 
ktorý by sme si len pred niekoľkými rokmi nedokázali ani predstaviť. 

Digitálna revolúcia zároveň zmenila spôsob fungovania podnikov a dosah internetového 
hospodárstva bol za posledné roky obrovský. Zisky a možnosti hospodárskeho rastu, 
vytváranie pracovných miest, spotrebiteľské možnosti, rôznorodosť výrobkov, dostupné ceny 
a možnosti firiem sú ohromné. Číselné údaje sú toho dôkazom. V niektorých krajinách 
skupiny G8 predstavoval internet za posledných päť rokov 20 % hospodárskeho rastu a 25 % 
rastu pracovných miest. Za každé pracovné miesto, ktoré ubudne vo svete mimo internetu, 
vytvorí online odvetvie 2,6 nových pracovných miest. Spoločnosti, ktoré využívajú plný 
potenciál internetu, vytvárajú viac než dvojnásobok pracovných miest ako spoločnosti, ktoré 
to nerobia. Spotreba a výdavky spojené s internetom merané ako samostatné odvetvie sú dnes 
väčšie ako poľnohospodárstvo či energetika. A toto odvetvie bude ďalej rásť.

Podľa najnovšej štúdie spoločnosti BCG s názvom Internetové hospodárstvo v krajinách 
skupiny G 20 budú do roku 2016 na svete tri miliardy používateľov internetu a internetové 
hospodárstvo v krajinách skupiny G 20 dosiahne 4,2 bilióna USD. Keby išlo o národné 
hospodárstvo, internetové hospodárstvo by sa umiestnilo v prvej svetovej päťke za USA, 
Čínou, Japonskom a Indiou a pred Nemeckom. V krajinách skupiny G 20 už predstavuje 
4,1 % HDP, čiže 2,3 bilióna USD, pričom v roku 2010 prekonalo hospodárstva Talianska 
a Brazílie. Príspevok internetu v niektorých hospodárstvach predstavuje 8 % HDP, je hybnou 
silou rastu a vzniku pracovných miest.

V Európskej únii sa však jednotný digitálny trh nevyvíjal tak, ako by mohol, a nevyužili sme 
všetky výhody digitálneho hospodárstva. Súčasná právna roztrieštenosť odrádza spotrebiteľov 
aj podniky od úvah o zapojení sa do cezhraničného obchodu. Podniky, ktoré v Európe pôsobia 
na cezhraničnej úrovni, čelia 27 rôznym súborom pravidiel v kľúčových oblastiach, akými sú 
DPH, poštové služby či práva duševného vlastníctva, a to je len niekoľko príkladov, čo vedie 
k veľmi vysokým nákladom na podnikanie na celoeurópskej úrovni, ktoré najmä v prípade 
malých a stredných podnikov niekedy nie sú rentabilné. V Európskej únii je 99 % spoločností 
zaradených do kategórie malých a stredných podnikov. Sú oporou hospodárstva EÚ, keďže 
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vytvárajú 85 % pracovných miest.

Digitálne hospodárstvo by mohlo byť kľúčom ich rozvoja a mohlo by im pomôcť nájsť cestu 
z krízy. Preto je nevyhnutné tieto prekážky prekonať s cieľom poskytnúť týmto podnikom 
nové možnosti a podnietiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

Obmedzenie možností spotrebiteľov má rovnaký význam, aj pokiaľ ide o plné využívanie 
výhod jednotného digitálneho trhu. Keďže z uvádzaných dôvodov mnoho online obchodov 
nie je ochotných predávať spotrebiteľom z každej krajiny EÚ, internetové transakcie sa často 
prerušia, keď má spotrebiteľ pobyt mimo konkrétneho trhu. Pre túto skutočnosť sa 
neuskutoční v priemere 61 % všetkých cezhraničných objednávok.

Podľa najnovšej hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov a jej štúdie týkajúcej sa 
elektronického obchodu s tovarom, spotrebitelia môžu ušetriť v 13 z 15 kategórií výrobkov, 
ktorých ceny sa porovnávali. Zo štúdie ďalej vyplýva, že spotrebitelia majú aspoň 
dvojnásobný výber, keď nakupujú online, ako keď nakupujú vo fyzických obchodoch. Keď 
nakupujú online v celej EÚ, majú na výber až 16-krát viac výrobkov. Z online nákupov už 
európski spotrebitelia získavajú približne 11,7 miliardy EUR ročne len na samotnom tovare 
(suma rovnajúca sa 0,12 % HDP EÚ). Keby elektronický obchod narástol na 15 % celkového 
maloobchodného odvetvia a odstránili by sa prekážky jednotného trhu, celkový úžitok pre 
spotrebiteľov by dosiahol asi 204 miliárd EUR (čo sa rovná 1,7 % HDP EU). 

To je štyrikrát viac, ako keby naďalej existovala roztrieštenosť trhu podľa štátnych hraníc. 
Dve tretiny úžitku pre spotrebiteľov súvisia so zvýšenou online ponukou, ktorá je omnoho 
väčšia na cezhraničnej úrovni.

Európa sa nachádza na križovatke svojho budúceho hospodárskeho rozvoja a my sa musíme 
rozhodnúť, či našim podnikom poskytneme dobré podnikateľské prostredie, alebo nehostinné 
podnikateľské prostredie. Mali by sme sa rozhodnúť, či chceme Európu bez prekážok, alebo 
zostaneme v Európe plnej prekážok pre podnikanie a vznik pracovných miest. 

Tento rok, keď oslavujeme 20. výročie vytvorenia jednotného trhu, by sme mali dať nášmu 
hospodárstvu potrebný impulz, ktorý by viedol k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu. 
V 80. a 90. rokoch minulého storočia uskutočnenie štyroch slobôd podnietilo ohromné 
možnosti a príležitosti. Rozšírenie jednotného trhu na jednotný digitálny trh by ich dnes 
vytvorilo omnoho viac. Digitálna revolúcia ponúka nášmu hospodárstvu, našim firmám 
a občanom príležitosť na dosiahnutie rastu a zamestnanosti prostredníctvom jednotného 
digitálneho trhu.

Európske inštitúcie za posledné dva roky vypracovali v tejto súvislosti viacero iniciatív, rôzne 
oznámenia Európskej komisie a správy Európskeho parlamentu. Výbor pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa dokonca vytvoril osobitnú pracovnú skupinu pre jednotný digitálny trh 
a elektronický obchod, ktorá analyzuje prekážky a navrhuje konkrétne súbory opatrení na 
zlepšenie súčasného stavu. Musíme však urobiť ďalší krok. Potrebné sú konkrétnejšie 
politické návrhy, dôkladnejšie reformy existujúceho stavu.

Európa rýchlo smeruje od priemyselnej éry k celosvetovo prepojenému hospodárstvu 
založenému na poznatkoch a službách. To si nevyhnutne vyžaduje zmeny nielen 
v hospodárstve, ale aj v inštitúciách a systémoch, ktoré boli vytvorené pre inú éru. 
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Zdôraznením prvoradého významu transformačnej sily nových technológií, ako aj 
vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, sa táto iniciatíva usiluje o podnietenie 
diskusia a sústredenie pozornosti na ústredné otázky úspešnej znalostnej ekonomiky.

Spravodajca víta 5 odporúčaní na opatrenia týkajúce sa rozvoja politiky a postupov vo vzťahu 
k oznámeniu Komisie s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny 
trh elektronického obchodu a online služieb, žiada však dôkladnú analýzu týchto štyroch 
navzájom prepojených oblastí opatrení:

1. Malé a stredné podniky.

EÚ už vykonala veľa na zlepšenie situácie malých a stredných podnikov, ešte stále však treba 
veľa urobiť na zníženie byrokracie, zjednodušenie prístupu k finančným nástrojom 
a zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov na európsky a medzinárodný trh. V Európe 
existuje asi 23 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú 99 % spoločností 
a vytvárajú 85 % pracovných miest. Tieto podniky sú hlavnou hybnou silou hospodárskeho 
rastu, inovácií, zamestnanosti a spoločenskej integrácie. Informačné a komunikačné 
technológie (IKT), ktorých úloha bola uznaná prostredníctvom digitálnej agendy Európskej 
únie – jednej z pilotných iniciatív stratégie Európa 2020, poskytujú veľkú podporu rastu 
a zvyšujú produktivitu v odvetví malých a stredných podnikov, vďaka čomu sa zasa zvyšuje 
blahobyt občanov a spotrebiteľov. Inovačné malé a stredné podniky zohrávajú osobitnú úlohu 
pri tvorbe inovácií a rastu, keďže umožňujú, aby nové transformačné technológie znovu 
podnietili produktivitu, účinnosť a konkurencieschopnosť priemyslu aj verejného sektora. 
Inovačné podniky v Európe sú už hybnou silou rastu, keďže odvetvie informačných 
a komunikačných technológií predstavuje asi 25 % rastu HDP.

Malé a stredné podniky, ktoré intenzívne využívajú technológie, nielenže dosahujú 
dvojnásobný rast a vývoz ako iné podobné subjekty, ale vytvárajú aj dvojnásobok pracovných 
miest. Väčšie využívanie technológií je potrebné vo všetkých spoločnostiach a vo všetkých 
odvetviach. Podľa organizácie McKinsey Global Institute vzniká 75 % hospodárskych 
hodnôt, ktoré vytvára internet, v tradičných spoločnostiach, ktoré využívajú internetové 
technológie na zníženie svojich prevádzkových nákladov.

2. Prekonanie zostávajúcich prekážok jednotného digitálneho trhu. Jednotný digitálny trh 
môže prispievať k dosiahnutiu mnohých politických cieľov EÚ vrátane cieľov stratégie 
Európa 2020 v oblasti modernizácie európskeho trhu práce a vytvárania ekologického 
hospodárstva. V súčasnosti však stále máme 27 jednotných digitálnych trhov namiesto 
jedného. Súčasné pravidlá sa musia upraviť tak, aby umožnili vznik jednotného digitálneho 
trhu. Roztrieštená povaha jednotného digitálneho trhu EÚ bráni mnohým malým a stredným 
podnikom vo využívaní výhodu internetu a IKT, pretože si nemôžu dovoliť rovnaké právne, 
daňové a administratívne zaťaženie ako veľké podniky. Ak chce Európa využiť potenciál 
jednotného digitálneho trhu v hospodárskom odvetví, v ktorom sa bude rozhodovať o budúcej 
konkurencieschopnosti, tvorbe pracovných miest a výkonnosti produktivity, treba okrem 
iného zabezpečiť vykonanie týchto opatrení:

 urýchlenie šírenia a prijímania širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou, 
 vytvorenie spoľahlivých, bezpečných a účinných systémov pre online platby, 
 zjednodušenie zložitých a prekrývajúcich sa systémov DPH, 
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 zníženie nákladov na cezhraničné doručovanie a zvýšenie istoty dodávok, 
 vytvorenie celoeurópskeho rámca s harmonizovanými pravidlami na ochranu údajov 

s prihliadnutím na nové technológie, napríklad „výpočtové mračno“ (cloud computing),
 realizácia európskej stratégie práv duševného vlastníctva,
 správne uplatňovanie článku 20 smernice o službách.

3. Budovanie dôvery na jednotnom digitálnom trhu. Dôvera je jedným z rozhodujúcich 
činiteľov úspechu pre rast elektronického obchodu a online služieb. Nevyhnutné sú ďalšie 
opatrenia na podnietenie rastu elektronického obchodu prostredníctvom vytvorenia dôvery. 
Online trh, ktorému môžu spotrebitelia dôverovať, sa vytvorí zabezpečením transparentnosti, 
bezpečnosti a ochrany práv používateľov. Rozhodujúce štatistiky hovoria sami za seba a mali 
by vyvolať poplach medzi tvorcami politík:

 EÚ stále len veľmi slabo využíva vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie, keďže iba 
0,9 % pripojení funguje s rýchlosťou 100 megabitov za sekundu, čo je veľmi vzdialené 
cieľu digitálnej agendy dosiahnuť do roku 2020 podiel veľmi rýchleho internetu na úrovni 
50 %, 

 Európa nepripravuje dostatočný počet odborníkov na IKT, pričom podľa predpovede bude 
do roku 2015 chýbať 700 000 odborníkov s digitálnymi zručnosťami, a to v čase 
historickej miery 10,2 % a alarmujúcich 22,4 % medzi mladými ľuďmi, 

 takmer každý druhý európsky spotrebiteľ nemá záujem o cezhraničné transakcie, pretože 
má obavy týkajúce sa bezpečnosti doručenia, ktorá je v priemere dvakrát vyššia ako pri 
domácom doručení, 

 35 % používateľov internetu sa vyhýba nákupom online z dôvodu obáv týkajúcich sa 
bezpečnosti platieb, nedostatočnej právnej istoty atď.

Ďalším krokom v nadväznosti na základy vytvorené uvedenými opatreniami by bolo 
zavedenie účinného online európskeho loga dôvery a tiež vytvorenie účinných a dostupných 
mechanizmov alternatívneho riešenia sporov a riešenia sporov online alebo posilnenie ďalších 
nástrojov presadzovania. Na presadzovanie dôvery by bolo rozhodujúce prijatie účinného 
systému elektronického podpisu, ako aj zavedenie kódexu online práv EÚ a lepšie 
informovanie o právach používateľov v EÚ.

4. Vytvorenie základu konkurencieschopnejšej Európy. Zaostávanie v oblasti IKT 
a inovácií by malo dlhodobé zničujúce dôsledky. Jednotný digitálny trh sa preto naliehavo 
musí stať zdrojom na zabezpečenie podnikateľského prostredia, ktoré spoločnostiam umožní 
investovať v oblasti výskumu a vývoja. Opatrenia, akými sú, okrem iného, nástroj na 
prepojenie Európy, elektronické verejné obstarávanie a usmernenia týkajúce sa 
elektronického podpisu, by boli dôležitým katalyzátorom na vytvorenie základu na 
technologický vývoj a inovácie podnikov. 

Spravodajca zastáva názor, že vykonávanie a úprava súčasných pravidiel EÚ na dokončenie 
jednotného digitálneho trhu, ktoré Európe pomôžu, aby sa stala rovnocenným partnerom pre 
svojich konkurentov na svetovom trhu, jej zároveň umožní, aby sa vymanila zo súčasnej 
finančnej krízy silnejšia ako predtým a pripravená čeliť výzvam svetového hospodárstva 
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21. storočia.


