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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:

1. zdôrazňuje, že internetové služby sa poskytujú v cezhraničnom rozsahu a že preto
vyžadujú spoločnú činnosť v súlade Digitálnou agendou pre Európu;

2. zdôrazňuje, že európsky trh s takmer 500 miliónmi ľudí napojených na vysokorýchlostný 
internet by šiel príkladom v oblasti rozvoja 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;

3. pripomína, že jednotný digitálny trh, kde sa služby môžu voľne pohybovať na trhu 
pokrývajúcom 500 miliónov spotrebiteľov, je kľúčovým hnacím motorom 
konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu, poskytujúcim vysokokvalifikované 
pracovné miesta a uľahčujúcim konvergenciu EÚ k znalostnej ekonomike.

4. zdôrazňuje, že široké pásmo a internet sú dôležitými stimulátormi hospodárskeho rastu, 
vytvárania pracovných miest a európskej konkurencieschopnosti a podporujú online 
obchodovanie a služby; zdôrazňuje, že spotrebitelia a podniky potrebujú širokopásmový 
prístup, aby v plnej miere využívali výhody internetu;

5. poukazuje na to, že väčšia konkurencia a transparentnosť, pokiaľ ide o riadenie dopravy a 
kvalitu služieb, ako aj možnosť jednoduchej zmeny prevádzkovateľa, patria medzi 
minimálne podmienky potrebné na zabezpečenie neutrality siete; opätovne potvrdzuje 
podporu otvoreného internetu, ktorý neumožňuje blokovanie obsahu a individuálnych 
komerčných služieb; pripomína nedávne zistenia Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) a domnieva sa, že sú potrebné ďalšie opatrenia na 
zabezpečenie neutrality siete;

6. opätovne zdôrazňuje možné problémy, ktoré by mohli nastať pri odklonení sa od 
neutrality siete vrátane správania narušujúceho hospodársku súťaž, blokovania inovácií, 
obmedzovania slobody prejavu, nedostatočného informovania spotrebiteľov a narúšania 
súkromia, ako aj na skutočnosť, že chýbajúca neutralita siete poškodzuje podniky, 
spotrebiteľov aj spoločnosť ako takú;

7. zdôrazňuje, že pre rozvoj európskeho jednotného digitálneho trhu je dôležité pokračovať 
v snahe zameranej na poskytovanie univerzálneho a vysokorýchlostného prístupu pre 
všetkých spotrebiteľov prostredníctvom podpory prístupu k pevnému a mobilnému 
internetovému pripojeniu a zavedením infraštruktúry novej generácie; zdôrazňuje, že toto 
úsilie si vyžaduje politiky, ktoré podporujú zabezpečenie prístupu za konkurenčných 
podmienok;

8. zdôrazňuje, že dosiahnutie plne funkčného jednotného digitálneho trhu si vyžaduje 
koordinované úsilie s cieľom zabezpečiť pre všetkých občanov, bez ohľadu na ich vek, 
miesto, kde sa nachádzajú, vzdelanie alebo pohlavie, prístup k internetu a schopnosti 
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potrebné na jeho používanie; 

9. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili nový podnet pre európsku 
stratégiu pre rýchle a ultrarýchle širokopásmové pripojenie aktualizovaním relevantných 
cieľov;

10. trvá na tom, že digitálne spôsobilosti sú kľúčové pre rozvoj jednotného digitálneho trhu a 
že všetci Európania by mali mať možnosť získať dostatočné digitálne zručnosti; kladie 
dôraz na zásadný záväzok znížiť do roku 2015 rozdiely v digitálnej gramotnosti 
a spôsobilosti o polovicu;

11. uznáva, že je potrebné vytvoriť spôsoby na prehĺbenie dôvery občanov v on-line 
prostredie a zabezpečiť ochranu osobných údajov a súkromia a slobodu prejavu a 
informácií vrátane odstránenia geografických, technických a organizačných prekážok v 
mechanizmoch nápravy;

12. je pevne presvedčený, že ochrana súkromia nepredstavuje iba základnú hodnotu 
Európskej únie, ale že zohráva aj hlavnú úlohu pri podporovaní nevyhnutnej dôvery 
užívateľov v digitálne prostredie, aby sa jednotný digitálny trh mohol plne rozvíjať; víta 
preto návrhy Komisie, aby sa smernica o ochrane údajov prispôsobila súčasnému 
digitálnemu prostrediu na podporu inovačného charakteru online prostredia a posilnenia 
rozvoja sľubných nových technológií, napr. výpočtové mračno (cloud computing);

13. zdôrazňuje, že online trhy by mali byť čo najflexibilnejšie, aby vytvorili lepšie príležitosti 
pre podnikanie a rozvoj v tomto odvetví;

14. požaduje integrovaný európsky trh s kartovými, internetovými a mobilnými platbami; 
zároveň vyzýva, aby sa zjednodušil rámec pre elektronickú fakturáciu; v obidvoch 
prípadoch kladie dôraz na význam interoperability a otvorených štandardov s cieľom v čo 
najväčšej miere podporiť trhový potenciál a hospodársku súťaž;

15. zdôrazňuje, že dobré fungovanie digitálneho hospodárstva je nevyhnutné pre dobré 
fungovanie celého hospodárstva EÚ; konštatuje však, že voľný pohyb digitálnych služieb 
je v súčasnosti výrazne obmedzovaný nejednotnými pravidlami na vnútroštátnej úrovni, a 
podniky preto čelia pri cezhraničnom predaji v Európskej únii mnohým prekážkam, najmä 
kvôli rozdielnym predpisom uplatňovaným v členských štátoch v oblastiach, ako sú 
ochrana spotrebiteľov, DPH, predpisy vzťahujúce sa na konkrétne výrobky či platobné 
transakcie; vyzýva inštitúcie EÚ, aby posilnili svoj záväzok, že do roku 2015 odstránia 
hlavné regulačné prekážky cezhraničných online transakcií; vyzýva Komisiu, aby aj 
naďalej navrhovala cielené legislatívne opatrenia na riešenie kľúčových prekážok;

16. zdôrazňuje význam jednotných kontaktných miest pre DPH s cieľom uľahčiť MSP 
cezhraničné elektronické obchodovanie a podporiť elektronickú fakturáciu; poukazuje 
však na to, že takéto jednotné kontaktné miesta by sa mali vytvárať iba v rámci 
existujúcich inštitúcií bez toho, aby sa zvýšilo zaťaženie daňových poplatníkov;

17. víta legislatívny návrh Európskej komisie týkajúci sa nariadenia o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, 
ktoré majú, prostredníctvom rozšírenia vzájomného uznávania a akceptovania 
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oznámených systémov elektronickej identifikácie na úrovni EÚ, potenciál na 
zabezpečenie bezpečných a plynulých elektronických interakcií medzi podnikmi, občanmi 
a verejnými orgánmi, čím sa zvýši účinnosť verejných a súkromných online služieb, 
elektronického podnikania a elektronického obchodu v EÚ;

18. zdôrazňuje význam zosúladeného prístupu k výnimkám a obmedzeniam v oblasti 
autorských práv, ako aj zosúladenia zákonných výnimiek pre ochranné známky a patenty, 
ktoré sú mnohokrát výhodné pre pracovníkov z oblasti výskumu a vývoja, s cieľom 
uľahčiť rozvoj a zavádzanie nových, inovačných služieb a ich prijatie spotrebiteľmi a 
zabezpečiť právnu istotu pre výskumné tímy, novátorov, umelcov a užívateľov, ktoré sú 
potrebné pre vznik prosperujúceho európskeho digitálneho prostredia;

19. 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;

20. súhlasí s Komisiou, že súčasný právny rámec stanovený v smernici o elektronickom 
obchode si nevyžaduje preskúmanie; zdôrazňuje však, že je potrebné ďalšie objasnenie, 
pokiaľ ide o uplatňovanie postupov oznamovania a akcií na riešenie prípadov 
nezákonného obsahu;

21. zdôrazňuje prínos, ktorý môže mať digitalizácia verejných služieb pre spotrebiteľov a 
podniky, a vyzýva členské štáty, aby vypracovali národné plány digitalizácie verejných 
služieb, ktoré by mali zahŕňať ciele a opatrenia zamerané na sprístupnenie všetkých 
verejných služieb na internete a ich dostupnosť do roku 2015;

22. poukazuje na to, že používanie informačných a komunikačných technológií verejným 
sektorom je základným pilierom rozvoja digitálnej a znalostnej spoločnosti, a preto 
nalieha na Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali bezpečné a účinné elektronické 
služby; poznamenáva, najmä pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu a elektronický 
podpis, že cezhraničná interoperabilita je nevyhnutnou podmienkou na urýchlenie prijatia 
cezhraničných riešení elektronickej fakturácie;

23. Európsky parlament vo svojom uznesení z 20. apríla 2012 o konkurencieschopnom 
jednotnom digitálnom trhu – elektronická verejná správa ako vedúca sila – zdôrazňuje 
význam právnej istoty, jasného technického prostredia a otvorených a interoperabilných 
riešení elektronickej fakturácie, ktoré sú založené na spoločných právnych požiadavkách, 
obchodných procesoch a technických normách, s cieľom uľahčiť jej široké prijatie;

24. poukazuje na potrebu pokračovať v práci na regulačnej harmonizácii práv duševného 
vlastníctva, a to pri rešpektovaní práv a slobôd občanov s cieľom uľahčiť dokončenie 
jednotného digitálneho trhu;

25. vyzýva Komisiu, aby posúdila potrebu stanovenia jednotných otvorených štandardov 
Európskej únie pre elektronickú identifikáciu a elektronické podpisy;

26. konštatuje, že hlavné prekážky cezhraničného prístupu k elektronickým službám 
poskytovaným orgánmi verejnej správy sú spojené s použitím elektronických podpisov a 
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identifikáciou a nezlučiteľnosťou systémov elektronickej verejnej správy na úrovni EÚ; 
víta návrh nariadenia Komisie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu;

27. vyzýva členské štáty, aby vypracovali vnútroštátne pohotovostné plány na riešenie 
počítačových incidentov na zvládnutie počítačových narušení a útokov s cezhraničným 
významom vrátane európskych a vnútroštátnych plánov kritickej informačnej 
infraštruktúry a aby vypracovali stratégie pre odolnejšiu a spoľahlivejšiu infraštruktúru; 
zdôrazňuje, že medzinárodná spolupráca v tejto oblasti by sa mala zintenzívniť; 
pripomína, že za bezpečnosť sietí a informácií sú zodpovedné všetky zúčastnené strany 
vrátane užívateľov v domácnostiach, poskytovateľov služieb a vývojárov výrobkov; 
odporúča, aby sa podporovali školenia a vzdelávacie programy v oblasti počítačovej 
bezpečnosti pre občanov, ako aj profesionálov;

28. zdôrazňuje, že internet sa čoraz viac používa v mobilných zariadeniach a požaduje, aby sa 
prijali kroky na zabezpečenie vyššej dostupnosti rádiového spektra pre mobilný internet 
a aby sa zlepšila kvalita elektronických služieb, ktoré tieto mobilné zariadenia poskytujú; 
budúce prideľovanie rádiového frekvenčného spektra musí pripraviť cestu pre vedúce 
postavenie Európy v oblasti bezdrôtových aplikácií a nových služieb s cieľom posilniť 
rast a globálnu konkurencieschopnosť Európy;

29. konštatuje, že pevný aj mobilný prenos dát exponenciálne rastie a že na zvládnutie tohto 
rastu bude kľúčových niekoľko krokov, napríklad harmonizovanejšie prideľovanie 
frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie, vyššia účinnosť spektra 
a rýchle zavedenie prístupových sietí novej generácie;

30. poznamenáva, že posúdenie potreby sprístupnenia pásma 700 MHz pre mobilný prenos 
dát je nevyhnutným prvým krokom k splneniu budúcich požiadaviek na kapacitu;

31. uznáva, že vysokorýchlostné siete sú nevyhnutnou podmienkou rozvoja online služieb a 
hospodárskeho rastu; vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala ciele poprednej svetovej 
digitálnej agendy na zabezpečenie toho, že sa Európa stane globálnym lídrom v súvislosti 
s rýchlosťou internetu a internetovým pripojením; vyzýva členské štáty, aby ďalej 
vytvárali vnútroštátne plány pre široké pásmo a prijali operačné plány s konkrétnymi 
opatreniami na realizáciu ambicióznych cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia, a 
zdôrazňuje strategický a kľúčový význam nástrojov, ktoré Komisia navrhla v rámci 
Nástroja na prepojenie Európy;

32. vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ zaostáva, pokiaľ ide o internetové pripojenie cez 
optický kábel; vyzýva preto členské štáty a Európsku komisiu, aby zrýchlili rozširovanie 
a prijatie ultra vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a žiada, aby sa 
vypracovala európska stratégia pre rozsiahle zavádzanie  prístupových sietí na základe 
optických vlákien FTTx (fibre to the x);

33. domnieva sa, že popri jednotnom zavádzaní IKT je pre rozvoj jednotného digitálneho trhu 
nevyhnutné presadzovať excelentnosť vo výskume v oblasti IKT a podporovať verejné a 
súkromné investície do vysoko rizikového spoločného výskumu a inovácií v oblasti IKT; 
zdôrazňuje, že Európa by mala byť na čele rozvoja v oblasti internetových technológií a 
štandardov; navrhuje, aby sa v najbližších finančných výhľadoch a v rámci programu 
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Horizont 2020 výrazne zvýšil rozpočet EÚ v oblasti výskumu IKT;

34. poznamenáva, že rýchle zavedenie ultrarýchleho širokopásmového pripojenia má kľúčový 
význam pre globálnu konkurencieschopnosť Európy, rozvoj európskej produktivity a pre 
vznik nových a malých podnikov, ktoré môžu zaujať vedúce pozície v rozličných 
odvetviach, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, vo výrobe a v sektore služieb;

35. požaduje prijatie konkrétnych opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby mohli MSP v plnej 
miere využívať širokopásmové pripojenie v oblastiach elektronického obchodu 
a elektronického obstarávania; vyzýva Komisiu, aby podporila iniciatívy členských štátov 
na rozvoj digitálnej gramotnosti v MSP a aby stimulovala inovačné, internetové obchodné 
modely prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) 
a programu, ktorý ho v budúcnosti nahradí, t. j. programu pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP (COSME);

36. uznáva veľký potenciál výpočtového mračna (cloud computing) a vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne navrhla európsku stratégiu pre výpočtové mračno;

37. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali vzdelávacie programy v oblasti 
informačných technológií týkajúce sa práv spotrebiteľov, povinností a rizík v spojení s 
vnútorným digitálnym trhom.
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