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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Jednotný trh s energiou  

1. pripomína, že platné právne predpisy EÚ chránia práva spotrebiteľov a poskytujú pevný 
základ pre konkurencieschopný európsky trh s energiou, avšak v niektorých členských 
štátoch neboli doteraz riadne transponované do vnútroštátnych právnych predpisov;

2. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby plne vykonávali tretí energetický balík 
a ďalšie súvisiace právne predpisy EÚ a dodržiavali pritom dohodnuté termíny; žiada 
Komisiu, aby sa zaviazala dôsledne monitorovať transpozíciu týchto predpisov;

3. pripomína, že v článku 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že politika 
Únie v oblasti energetiky sa riadi duchom solidarity medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, 
že dokončenie vnútorného trhu s energiou by malo zohľadňovať štrukturálne sociálno-
hospodárske rozdiely medzi európskymi regiónmi a nemalo by zaťažovať členské štáty;

4. konštatuje, že je potrebné prijať okamžité opatrenia na vnútroštátnej a európskej úrovni 
s cieľom odstrániť plánovacie a regulačné prekážky pri investovaní do energetickej 
infraštruktúry, aby sa uvoľnil potenciál jednotného trhu;

5. vyzýva Komisiu, aby podporila okamžité opatrenia zamerané na odstránenie 
nerovnováhy v oblasti energetickej infraštruktúry, ktorá existuje v Európskej únii a ktorá 
predstavuje prekážku dokončenia vnútorného trhu s energiou a dosiahnutia cieľov 
stratégie Európa 2020;

6. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili národným regulačným orgánom 
právomoci a zdroje, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich povinností, napr. 
monitorovanie a primerané riešenie sťažností zákazníkov; žiada Komisiu a Agentúru pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), aby navrhli odporúčania, 
ako by sa dali rozšíriť právomoci národných regulačných orgánov v oblasti dohľadu; 
vyzýva Komisiu, aby podporila zlepšenie koordinácie a výmenu najlepších postupov 
a informácií medzi národnými regulačnými orgánmi a príslušnými vnútroštátnymi 
a európskymi orgánmi;

7. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o množstvo a kvalitu informácií poskytovaných európskym 
spotrebiteľom energie, existujú medzi účtami za energiu značné rozdiely v závislosti od 
dodávateľa; zdôrazňuje, že je nevyhnutné poskytovať spotrebiteľom včasné a primerané 
informácie o spotrebe a tvorbe cien, aby si mohli vybrať dodávateľa energie, ktorého 
chcú;

8. upozorňuje na skutočnosť, že v niektorých členských štátoch si spotrebitelia doteraz 
nemohli slobodne vybrať dodávateľov elektrickej energie a platiť konkurencieschopnú 
a spravodlivú cenu za elektrinu; zdôrazňuje, že spotrebiteľom by sa malo poskytnúť 
komplexné poradenstvo a školenie, aby sa zaistila ich aktívna účasť, a že na dosiahnutie 
výhod zo šírenia inteligentných energetických systémov budú potrebné informačné 
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kampane zamerané na spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili 
a umožnili zapojenie spotrebiteľov do realizácie inteligentných energetických systémov, 
a to najmä prostredníctvom vytvorenia dostupných, účinných a transparentných systémov 
financovania, a aby podporovali inteligentné merače, ktoré spotrebiteľom poskytujú jasný 
prehľad o ich spotrebe energie; zdôrazňuje, že ceny za plyn a elektrinu v Európe by mali 
byť primerané, transparentné a ľahko porovnateľné; zdôrazňuje potrebu podporovať 
transparentné a presné účtovanie založené na skutočnej spotrebe, štandardný formát 
faktúr a šírenie jasných, účinných a komplexných nástrojov na porovnávanie cien, ako aj 
možnosť jednoducho a rýchlo zmeniť dodávateľa;

9. podporuje vytvorenie spoločnej metodológie a spoločného, komplexného a ľahko 
používateľného formátu účtov za energiu, s minimálnym množstvom informácií, ktoré by 
mali dodávatelia uvádzať na účtoch, aby spotrebitelia rozumeli obsahu svojich účtov za 
energiu všade v EÚ, a teda mohli využívať energiu hospodárnejšie a efektívnejšie;

10. poukazuje na pozitívne výsledky dosiahnuté v niektorých členských štátoch, kde 
požiadavky na úsporu energie predpísané energetickým podnikom viedli k mnohým 
výhodným výsledkom, ako aj k rozsiahlejšiemu používaniu inteligentných elektromerov 
v prospech spotrebiteľov;

11. upozorňuje na dôležitosť opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti, najmä 
v stavebníctve; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatočný počet energetických 
audítorov, aby bol energetický audit dostupný všetkým spotrebiteľom; vyzýva členské 
štáty a Komisiu, aby v budúcom viacročnom finančnom rámci zabezpečili zdroje na 
financovanie opatrení na dosiahnutie energetickej účinnosti v stavebníctve a najmä 
v sektore bývania; vyzýva členské štáty, aby vytvorili právny rámec na podporu 
a zaistenie zapojenia dodávateľov energie do vykonávacích opatrení s cieľom zvýšiť 
energetickú účinnosť, a to aj v odvetví stavebníctva;

Jednotný digitálny trh

12. vyzýva Komisiu, aby monitorovala trh a zaoberala sa nedostatkami v právnych 
predpisoch, ktoré predstavujú prekážky úplného dokončenia digitálneho 
a telekomunikačného vnútorného trhu;

13. pripomína, že jednotný digitálny trh, kde sa môžu služby voľne poskytovať 500 
miliónom spotrebiteľov, je kľúčovým hnacím motorom konkurencieschopnosti 
a hospodárskeho rastu, keďže poskytuje vysokokvalifikované pracovné miesta a uľahčuje 
konvergenciu EÚ k znalostnej ekonomike;

14. zdôrazňuje, že európsky trh s takmer 500 miliónmi ľudí s vysokorýchlostným 
širokopásmovým pripojením by podnietil rozvoj vnútorného trhu;  zdôrazňuje potrebu 
spojiť digitálnu agendu s poskytovaním nových služieb, ako je elektronický obchod, 
elektronické zdravotníctvo, elektronické vzdelávanie, internetbanking a služby 
elektronickej verejnej správy;

15. vyzýva členské štáty, aby včas vykonávali právne predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií, 
a žiada Komisiu, aby dôkladne preskúmavala toto vykonávanie a udeľovala sankcie za 
nevykonávanie právnych predpisov;
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16. zdôrazňuje, že cieľom EÚ, ktorý treba dosiahnuť, by mala byť Európa bez roamingu 
v oblasti mobilnej telekomunikácie, čím by sa zabezpečilo dokončenie digitálneho 
a telekomunikačného vnútorného trhu, začala by sa hospodárska súťaž medzi 
poskytovateľmi služieb umožnením vstupu nových spoločností na trh, posilnili by sa 
práva spotrebiteľov a zabezpečila by sa konzistentná a pružná digitálna 
a telekomunikačná platforma pre Úniu;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že národné regulačné orgány budú mať 
zdroje, ktoré im umožnia monitorovanie nerovnomernej kvality služieb a udeľovanie 
sankcií za takéto služby, a že sa bude zohľadňovať spätná väzba od spotrebiteľov; vyzýva 
členské štáty, aby začali informačné kampane na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov 
o ich právach s cieľom posilniť ich rokovaciu pozíciu vo vzťahu k poskytovateľom 
komunikačných služieb;

18. vyzýva národné regulačné orgány a spotrebiteľské organizácie, aby poskytovali jasný 
a transparentný prehľad telekomunikačných služieb a cien ponúkaných spotrebiteľom; 
odporúča, aby sa ceny za telekomunikačné služby (napríklad za hlasové služby, SMS, 
prenos dát) zobrazovali v jednotnom formáte (cena za minútu, cena za SMS, cena za MB) 
s cieľom uľahčiť porovnanie ponúkaných služieb a zabezpečiť porovnateľnosť balíčkov; 
takéto porovnanie by malo zahŕňať aj iné prvky, ako napríklad minimálnu dobu 
viazanosti a sankcie, ktoré tiež môžu ovplyvniť cenu; zdôrazňuje, že zákazníci by mali 
mať prístup ku všetkým formám využívania informácií týkajúcich sa ich možnosti výberu 
bezplatných služieb; s cieľom obmedziť účinky šoku z faktúr a podporiť informovanosť 
spotrebiteľov by sa spotrebiteľom mala poskytnúť možnosť stanoviť si užívateľské 
limity, a to nielen pokiaľ ide o roamingové služby, ale aj domáce služby, najmä dáta, 
keďže veľakrát nie sú informovaní o vplyve ich využívania na svoje faktúry;

19. vyzýva členské štáty, aby prijali nevyhnutné opatrenia na uľahčenie prístupu menších 
operátorov na trh s mobilnými službami, ktorý sa v súčasnosti vyznačuje niekoľkými 
dominantnými aktérmi;

Prístup MSP k financiám, verejné obstarávanie a podporné opatrenia

20. vyzýva Komisiu, aby zlepšila prístup malých a stredných podnikov na kapitálové trhy 
zefektívnením informácií a zjednodušením postupov financovania, ako aj zvýšením ich 
efektívnosti a transparentnosti; nalieha na členské štáty, aby podporovali účasť malých 
a stredných podnikov na verejnom obstarávaní, a to zavedením postupov elektronického 
verejného obstarávania, zjednodušením administratívy a obmedzením byrokracie, 
rozdelením verejného obstarávania na viacero častí a urýchlením platieb 
subdodávateľom;

21. zdôrazňuje, že účasť spoločností EÚ na cezhraničnom verejnom obstarávaní ostáva veľmi 
nízka a že spoločnosti EÚ, najmä malé a stredné podniky, čelia v súvislosti s účasťou na 
cezhraničnom verejnom obstarávaní ťažkostiam spôsobeným existujúcimi odlišnými 
a komplikovanými administratívnymi postupmi; víta reformu verejného obstarávania 
navrhovanú Komisiou a domnieva sa, že stanovenie spoločných zásad na úrovni EÚ 
spolu s flexibilnými, jasnými a jednoduchými pravidlami verejného obstarávania by 
spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, umožnili lepšie využívať príležitosti, 
ktoré ponúka cezhraničné verejné obstarávanie; 
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22. zdôrazňuje, že je potrebné zdokonaliť vnútroštátne systémy elektronického verejného 
obstarávania s cieľom uľahčiť cezhraničné poskytovanie služieb a zabezpečiť realizáciu 
vnútorného trhu so službami a plné uplatňovanie smernice o službách;

23. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uľahčili investičné príležitosti pre inovatívne 
začínajúce podniky odstránením prekážok, ktoré brzdia vznik rozsiahleho trhu rizikového 
kapitálu v rámci EÚ;

24. zdôrazňuje, že je nevyhnutné vytvoriť celoeurópsky systém elektronického verejného 
obstarávania, ktorý by zabezpečil väčšiu transparentnosť a konkurencieschopnosť, ako aj 
efektívnejšie využívanie verejných financií;

25. vyzýva členské štáty, aby využili existujúce štruktúry a vytvorenie jednotných 
kontaktných miest na zjednodušenie a uľahčenie prístupu k informáciám, 
prostredníctvom ktorých môžu malé a stredné podniky požiadať o európske, vnútroštátne 
a miestne finančné prostriedky, a mali pritom na pamäti, že jednotné kontaktné miesta 
majú vyššiu pridanú hodnotu, keď sú vytvorené na náklady existujúcej správy, a teda 
nezvyšujú výdavky daňovníka; zdôrazňuje ich význam ako základných východiskových 
bodov pre prilákanie a umožnenie súkromných investícií v oblasti výskumu a energetiky 
a vyzýva Komisiu, aby posilnila opatrenia zamerané na ešte väčšie zjednodušenie 
a väčšiu transparentnosť európskych, vnútroštátnych a miestnych rámcov financovania; 
nalieha na členské štáty, aby malým a stredným podnikom uľahčili prístup k finančným 
prostriedkom zjednodušením pravidiel predkladania údajov a aby podporili online 
úložiská údajov pre certifikáty a iné podporné dokumenty;

26. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zaistili dohody umožňujúce malým a stredným 
podnikom pôsobiť v celej Európe a obchodne využívať svoje nápady tým, že im 
zabezpečia lepší prístup na trhy a obmedzia byrokraciu;

27. upozorňuje na dôležitosť tvorby európskych noriem, ktorá je absolútne nevyhnutná pre 
realizáciu jednotného trhu, ako aj pre zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti 
EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila ľahší prístup k európskym normám pre malé 
a stredné podniky a mikropodniky;

Elektronický obchod

28. víta značný rast elektronického obchodu a upozorňuje na obavy spotrebiteľov v súvislosti 
s bezpečnosťou transakcií; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby posilnili legislatívny 
rámec, ktorý chráni spotrebiteľov využívajúcich elektronický obchod, a aby vytvorili 
rámec, ktorý podporuje certifikáciu webových stránok elektronického obchodu, 
finančných inštitúcií a verejných inštitúcií z hľadiska bezpečnosti, aby im spotrebitelia 
mohli dôverovať, keď vstupujú na tieto webové stránky;

29. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby EÚ zaistila podnikom a spotrebiteľom dôveru 
a prostriedky na obchodovanie online s cieľom zvýšiť objem cezhraničného obchodu; 
vyzýva preto na zjednodušenie licenčných systémov a vytvorenie účinného rámca pre 
autorské práva;

30. vyzýva členské štáty, aby urýchlene zaviedli smernicu o právach spotrebiteľa, a vyzýva 
Komisiu, aby použila všetky dostupné prostriedky na podporu väčšieho rozšírenia 
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elektronického obchodu ako bežného obchodného postupu v rámci transakcií medzi 
podnikom a spotrebiteľom, ako aj medzi podnikmi navzájom;

31. vyzýva na vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre DPH v každom členskom štáte 
s cieľom uľahčiť cezhraničný elektronický obchod pre malé a stredné podniky 
a podnikateľov;

Jednotný trh so službami 

32. vyjadruje poľutovanie nad tým, že voľný pohyb služieb, ktoré tvoria 70 % HDP Únie, je 
zásadne obmedzovaný administratívnymi prekážkami a rozdielnymi vnútroštátnymi 
predpismi; vyslovuje sa preto za plné vykonávanie a rozšírenie smernice o službách tak, 
aby zahŕňala všetky služby v rámci modernej znalostnej ekonomiky;

33. zdôrazňuje, že elektronická verejná správa je prínosná najmä pre občanov a malé 
a stredné podniky v EÚ a prináša výhody vďaka nižším administratívnym nákladom, 
keďže občania a malé a stredné podniky sú pri fungovaní na cezhraničnej úrovni v EÚ 
často konfrontovaní s neprekonateľnými prekážkami;

34. poukazuje na to, že hlavné prekážky cezhraničného prístupu k elektronickým službám 
verejnej správy sa týkajú používania elektronického podpisu a elektronickej identifikácie 
a nedostatočnej kompatibility systémov elektronickej verejnej správy na úrovni EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu o elektronických podpisoch s cieľom zaistiť 
ich vzájomné uznávanie;

35. zdôrazňuje skutočnosť, že aplikácie elektronickej verejnej správy by sa mali preskúmať a 
v prípade potreby upraviť, aby boli k dispozícii aj používateľom bez trvalého pobytu 
v danom členskom štáte; zdôrazňuje, že je potrebná kompatibilita na miestnej, 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ;

36. vyzýva členské štáty, aby využívali nástroje IKT s cieľom zlepšiť transparentnosť 
a účtovníctvo, znížiť administratívnu záťaž, zlepšiť administratívne postupy, znížiť 
emisie oxidu uhličitého, šetriť verejné zdroje, prispieť k participatívnejšej demokracii 
a zároveň posilniť mieru dôvery;

37. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že bol odložený legislatívny návrh zameraný na 
zabezpečenie plnej dostupnosti webových stránok verejného sektora do roku 2015; víta 
plán digitálneho začlenenia a vyzýva na vykonávanie iniciatívy zameranej na dostupnosť 
webu (Web Accessibility Initiative, WAI) a usmernení týkajúcich sa dostupnosti 
internetového obsahu (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) pre portály 
elektronickej verejnej správy;

38. upozorňuje na skutočnosť, že pre cestujúcich je stále ťažké zarezervovať a kúpiť si lístky 
na multimodálnu prepravu v rámci EÚ, a vyzýva Komisiu, členské štáty a spoločnosti 
pôsobiace v odvetví dopravy, aby do roku 2015 zaistili vytvorenie integrovaného systému 
predaja lístkov na multimodálnu prepravu;

39. víta iniciatívu zameranú na elektronickú fakturáciu, ktorej cieľom je premeniť 
elektronickú fakturáciu na prevládajúci spôsob účtovania v EÚ do roku 2020, ako aj 
rozhodnutie Komisie vytvoriť Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii;
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40. zdôrazňuje značné výhody, ktoré ponúka elektronická fakturácia (kratšie doby splatnosti, 
menej chýb, efektívnejší výber DPH, zníženie nákladov na tlač a doručenie a integrované 
spracovanie obchodných činností), a vyzýva priemysel a európske normalizačné 
organizácie, aby pokračovali vo svojom úsilí podporovať konvergenciu k spoločnému 
modelu údajov pre elektronickú fakturáciu;

41. poukazuje na to, že rozdiely v regulácii elektronických podpisov medzi členskými štátmi 
ostávajú hlavnou prekážkou správneho fungovania jednotného trhu EÚ, najmä 
poskytovania služieb; domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť jednotný systém pre 
uznávanie elektronických podpisov v rámci celej EÚ;

42. zdôrazňuje, že s cieľom uľahčiť rozsiahle prijatie elektronickej fakturácie je dôležité 
zabezpečiť právnu istotu, jasné technické prostredie a otvorené a kompatibilné riešenia pre 
elektronickú fakturáciu, ktoré sú založené na právnych požiadavkách, obchodných 
operáciách a spoločných technických normách.
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