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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že elektronický obchod je ve 21. století pro Evropskou unii klíčovým 
trhem s potenciálem přetvořit evropský vnitřní trh, přispět k rozvoji znalostní ekonomiky, 
být zdrojem hodnoty a příležitostí pro evropské spotřebitele a podniky v době finančního 
tlaku a významně a pozitivně ovlivňovat zaměstnání a růst,

B. vzhledem k tomu, že přeshraniční elektronický obchod přináší důležité socio-ekonomické 
výhody evropským spotřebitelům, jako například zvýšené pohodlí a zlepšení pozice 
spotřebitele, posílení práv spotřebitelů, větší transparentnost a intenzivnější hospodářskou 
soutěž, přístup k širší škále produktů a služeb s možností jejich porovnání a výběru z nich 
a značný potenciál pro úspory,

C. vzhledem k tomu, že přeshraniční elektronický obchod má podstatné výhody pro podniky 
z EU – zejména pro malé a střední podniky – , které mohou poskytnout inovační, vysoce 
kvalitní služby výhodné pro spotřebitele na celém elektronickém evropském vnitřním 
trhu, posiluje jejich postavení a umožňuje jim zůstat konkurenceschopní v celosvětovém 
hospodářství,

D. vzhledem k tomu, že i nadále přetrvává značné množství obtížných strukturálních 
a regulačních překážek, které zabraňují plnému fungování evropského vnitřního trhu 
v oblasti elektronického obchodu, jako např. roztříštěnost vnitrostátních pravidel ochrany 
spotřebitelů a pravidel o DPH, recyklační poplatky a daně,

E. vzhledem k tomu, že ačkoli je internet nejrychleji rostoucím maloobchodním kanálem 
odbytu a objem elektronického obchodu se konstantně zvyšuje na vnitrostátní úrovni, 
propast mezi domácím a přeshraničním elektronickým obchodem v EU se prohlubuje 
a evropští spotřebitelé, zejména ti z menších členských států, jsou ve výběru omezeni 
zeměpisnými, technickými a organizačními omezeními,

F. vzhledem k tomu, že překonání překážek přeshraničního elektronického obchodu 
a posílení důvěry spotřebitelů jsou základem pro dosažení přitažlivého, evropského 
jednotného integrovaného digitálního trhu v Evropě a pro povzbuzení spotřebitelských 
trhů a širšího hospodářství,

1. domnívá se, že by mělo být upřednostňováno odstranění administrativních a regulačních 
překážek přeshraničního elektronického obchodu v podobě zavedení souboru jednotných 
pravidel pro spotřebitele a podniky ve všech 27 členských státech EU, který by vytvořil 
příznivé jednotné digitální prostředí, poskytl právní jistotu jak podnikům, tak 
spotřebitelům, zjednodušil postupy, snížil náklady na dodržení předpisů, omezil 
nekalou hospodářskou soutěž a rozvinul potenciál elektronického trhu EU; pro dosažení 
tohoto cíle může být zásadní sjednotit interpretaci a uplatňování legislativních nástrojů, 
jako jsou směrnice o právech spotřebitele, čl. 20 odst. 2 měrnice o službách 
(2006/123/ES) a měrnice o nekalých obchodních praktikách (2005/29/ES;

2. upozorňuje na nutnost zjednodušit přeshraniční pravidla a snížit náklady na plnění 
požadavků pro maloobchodníky a podnikatele poskytnutím praktických řešení záležitostí, 
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jako např. účtování a vykazování DPH, poplatky za elektronický odpad a recyklační 
poplatky, poplatky za autorská práva, ochrana spotřebitele, pravidla pro označování 
a příslušné odvětvové předpisy; za tímto účelem vyzývá k zavedení jednoho správního 
místa a k prosazování přeshraničních řešení elektronické správy, jako je elektronická 
fakturace a elektronické zadávání zakázek;

3. poukazuje na skutečnost, že je důležité posílit současnou nízkou důvěru spotřebitelů 
v přeshraniční transakce prostřednictvím posílení on-line a přeshraničního vymáhání 
pravidel, posílení orgánů pro ochranu spotřebitele, podporování spolupráce mezi orgány 
veřejné správy a zavedení účinného mechanismu na celounijní úrovni pro sledování trhu 
a revizi účtů, řešení stížností a sporů a kolektivního domáhání se práv;

4. domnívá se, že důvěra spotřebitelů může být dále posílena zajištěním důvěry veřejnosti 
v on- line prostředí, vypořádáním se s obavami týkajícími se: ochrany osobních údajů, 
regulace sběru dat a reklamy založené na chování uživatelů a na profilování, 
a zvyšováním povědomí spotřebitelů pomocí vzdělávacích a informačních kampaní;

5. poukazuje na skutečnost, že je důležité zjednodušit dodavatelský řetězec, lhůty 
a podmínky přeshraničního prodeje on-line a zajistit jejich větší průhlednost stanovením 
pravidel o zavádějících nebo neúplných informacích o právech spotřebitelů, celkových
nákladech a kontaktních údajích obchodníků a propagací osvědčených a spravedlivých 
postupů, doporučení a obecných pokynů pro elektronické obchody; 

6. věří, že vývoj samoregulačních kodexů chování obchodních, profesních 
a spotřebitelských sdružení a vytvoření Evropské charty uživatelských práv by zvýšily 
důvěru spotřebitelů v elektronický obchod vyjasněním práv a povinností všech účastníků 
v informační společnosti; 

7. zdůrazňuje význam propagace log, značek důvěry a značek kvality na úrovni EU, které 
pomohou spotřebiteli rozpoznat uznávané on-line obchodníky a podpoří společnosti EU 
v jejich úsilí rozvíjet se i za hranicemi domácího trhu; 

8. zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat důvěru v přeshraniční internetové platební systémy 
(např. kreditní a debetní karty a elektronické peněženky) podporováním široké škály 
platebních metod, zvyšováním interoperability a společných norem, odstraněním 
technických bariér, podporováním nejbezpečnějších technologií pro elektronické 
transakce, harmonizováním právních předpisů o ochraně osobních údajů a bezpečnosti, 
bojem proti podvodným praktikám a informováním a vzděláváním veřejnosti;

9. domnívá se, že reforma poštovního systému a propagace interoperability a spolupráce 
mezi poštovními systémy a službami může mít významný dopad na vývoj přeshraničního 
elektronického obchodu, který vyžaduje levnou a účinnou distribuci a sledování 
produktů; upozorňuje proto na potřebu rychlého provedení třetí směrnice o poštovních 
službách (2008/6/ES);

10. domnívá se, že obchod s využitím mobilních telefonů (tzv. „m-commerce“) může být 
významnou součástí elektronického obchodu a může oslovit miliony evropských občanů, 
kteří používají mobilní telefony, nikoli však osobní počítače, a tak usnadnit sbližování 
internetu a mobilních technologií a podporovat vedoucí úlohu EU v mobilních 
komunikacích;

11. domnívá se, že by měl být podpořen vývoj společných otevřených technických 
a operačních specifikací a norem (pro kompatibilitu, interoperabilitu, přístupnost, 
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bezpečnost, logistiku, dodávání atd.), který by usnadnil přeshraniční elektronický obchod 
tím, že by podporoval spotřebitele, především zranitelné a nezkušené uživatele počítače, 
a překonal operační, technické, kulturní a jazykové překážky, které existují mezi různými 
členskými státy;

12. domnívá se, že by v rámci EU měly být podporovány přeshraniční internetové 
vyhledávání a reklama, neboť by to zlepšilo informovanost spotřebitelů a obchodníků 
a posílilo jejich schopnost přeshraničního porovnávání a rozpoznávání přeshraničních 
nabídek; za tímto účelem vyzývá k úzké spolupráci s průmyslem a k propagaci domény 
.eu;

13. s ohledem na další vývoj přeshraničního elektronického obchodu zdůrazňuje potřebu 
vytvoření soudržného celounijního rámce pro ochranu a posílení práv duševního 
vlastnictví s ohledem jak na fyzické, tak na virtuální zboží, zintenzivnění boje proti 
nelegálnímu a padělanému zboží a službám a zvýšení povědomí evropských spotřebitelů 
o těchto problémech;

14. vyzývá k rozvoji inovačních výzkumných projektů zaměřených na podporu a sjednocení 
elektronického trhu EU zvýšením důvěry spotřebitelů, posílením digitálního prostředí 
a rozšířením jeho nabídky na základě rámcového programu pro výzkum;

15. domnívá se, že znalost médií a práce na počítači a povědomí o nich jsou základem 
pro rozvoj evropského digitálního prostředí, a vyzývá tudíž k zahájení informačních 
a vzdělávacích kampaní o ochraně spotřebitele, digitálním soukromí a bezpečnosti 
a digitálních právech uživatele;

16. vyzývá k účinnému sledování legálního technického a hospodářského vývoje 
v elektronickém obchodě a zdůrazňuje potřebu pečlivého posouzení dopadů všech 
rozhodnutí, která ovlivňují jednotný digitální trh a informační společnost;

17. protože nedostatečný přístup na internet zůstává pro evropské občany jednou z velkých 
překážek využívání elektronického obchodu, konstatuje, že další rozvoj rychlého 
a levného širokopásmového přístupu je základem pro rozvoj elektronického obchodu.


