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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0204/2017 

Usnesení Evropského parlamentu o on-line platformách a jednotném digitálním trhu 

Evropský parlament, 

1. podtrhuje, že on-line platforem se týká řada iniciativ v rámci strategie pro jednotný 

digitální trh; vyjadřuje politování nad nedostatkem koordinace a soudržnosti těchto 

iniciativ; domnívá se, že iniciativy by se měly navzájem doplňovat, aby se usnadnil 

vstup on-line platforem na trh a rozšiřování jejich činnosti ve všech členských státech; 

2. je toho názoru, že digitální změna již často překonala stávající regulaci; podtrhuje, že 

právní předpisy analogické éry by neměly být pouze okopírovány do digitálního světa; 

vyzývá k ambicióznímu přezkoumání stávajících právních předpisů s cílem zjednodušit 

je a zaujmout technologicky neutrální postoj podporující inovace; vybízí členské státy, 

aby rovněž posoudily, zda vnitrostátní regulační postupy podporují růst digitální 

ekonomiky v Evropě; 

3. vybízí Komisi, aby pomáhala zajišťovat rovné podmínky a posílila hospodářskou soutěž 

mezi on-line platformami; konstatuje, že konkurenční tlaky mezi jednotlivými 

odvětvími se liší, a proto jsou málokdy vhodné zastřešující definice on-line platforem 

nebo univerzální řešení; 

4.  zdůrazňuje, že možné reformy musí zabránit nadměrné regulaci, a vítá skutečnost, že 

Komise si je tohoto nebezpečí vědoma; uznává, že uplatňování stejných pravidel v on-

line i off-line prostředí má své výhody, domnívá se však, že by tomu tak mělo být, 

pouze pokud jsou situace skutečně srovnatelné; 

5. zdůrazňuje, že v souladu s usnesením ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu 

o jednotném digitálním trhu1 je omezená odpovědnost zprostředkovatelů zásadně 

důležitá pro ochranu otevřenosti internetu, základních práv, právní jistoty a inovací; vítá 

skutečnost, že Komise hodlá poskytnout vodítko pomáhající on-line platformám při 

dodržování směrnice o elektronickém obchodu; 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
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6. upozorňuje, že narůstající povinnosti monitorování on-line platforem nemohou 

nahrazovat účinné prosazování vnitrostátních nebo evropských právních předpisů 

potírajících nezákonný obsah, zejména proto, že opatření soukromých subjektů 

nemohou nahradit odpovídající řádný postup a ochrany poskytované svobodnému 

výkonu základních práv občanů;  

7. bere na vědomí předběžná zjištění vyplývající ze studie Komise ohledně 

mezipodnikových praktik on-line platforem a obavy, které vyjádřili účastníci studie, 

zejména zástupci malých a středních podniků; zdůrazňuje význam on-line platforem pro 

malé a střední podniky usilující o nákladově efektivní přístup na trh a pro ty společnosti, 

které mohou být nekalými praktikami závažným způsobem poškozeny;  

8. konstatuje, že Komise bude nadále zvažovat, jak nejlépe postupovat v reakci na své 

posouzení mezipodnikových praktik, domnívá se však, že přinejmenším musí být 

k dispozici vhodné postupy pro řešení sporů nebo nápravu; domnívá se, že opatření 

zvyšující transparentnost mechanismů stanovování cen a řazení výsledků vyhledávání 

by měla nejen zlepšovat mezipodnikové vztahy, ale také zvyšovat informovanost 

spotřebitelů; 

9. zdůrazňuje, že právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže jsou založeny na 

řádných a zavedených zásadách, které jsou vhodné pro účely digitální ekonomiky, 

pokud se používají důsledně; vítá aktivní postup Komise při jejich vymáhání a vybízí 

k úsilí zejména v oblasti interakce mezi kontrolou a využíváním údajů a právními 

předpisy v oblasti hospodářské soutěže;  

10. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise přijímala včasná rozhodnutí v případech, které se 

týkají hospodářské soutěže v souvislosti s rychlým tempem vývoje digitálního odvětví; 

domnívá se, že odvětvové kodexy chování mohou být kromě jednotlivých případů 

rovněž účinnými nástroji k odrazování od praktik narušování hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

 


