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7.6.2017 A8-0204/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0204/2017 

Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

Online platformy a jednotný digitálny trh 

2016/2276(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0204/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu o online platformách a jednotnom digitálnom trhu 

Európsky parlament, 

1. zdôrazňuje, že online platformy sú predmetom mnohých iniciatív v rámci stratégie 

jednotného digitálneho trhu; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom koordinácie 

a súladu medzi týmito iniciatívami; nazdáva sa, že iniciatívy by sa mali navzájom 

dopĺňať, aby sa uľahčil vstup online platforiem na trh a rozširovanie ich činnosti 

vo všetkých členských štátoch; 

2. zastáva názor, že existujúca regulácia bola už mnohokrát prekonaná digitálnou zmenou; 

vyzdvihuje, že právne predpisy analogickej éry by nemali byť iba skopírované 

v digitálnom svete; nabáda k ambicióznemu preskúmaniu existujúcich právnych 

predpisov s cieľom presadzovať zjednodušenie a technologicky neutrálny postoj 

podporujúci inovácie; nabáda členské štáty, aby tiež posúdili, či vnútroštátne regulačné 

postupy podporujú rast digitálnej ekonomiky v Európe; 

3. nabáda Komisiu, aby pomohla zabezpečiť rovnaké podmienky a podporila hospodársku 

súťaž medzi online platformami; poznamenáva, že konkurenčné tlaky sa medzi 

jednotlivými sektormi líšia, a preto sú spoločné definície online platforiem alebo 

univerzálne riešenia zriedkavo primerané; 

4.  zdôrazňuje, že možné reformy musia zabrániť nadmernej regulácii a víta skutočnosť, že 

Komisia uznáva toto nebezpečenstvo; uznáva, že uplatňovanie rovnakých pravidiel 

online aj offline má svoje výhody, nazdáva sa však, že by tomu tak malo byť iba 

v prípade, že ide o skutočne porovnateľné situácie; 

5. zdôrazňuje, že v súlade s jeho uznesením z 19. januára 2016 s názvom Smerom k aktu 

o jednotnom digitálnom trhu1 má obmedzená zodpovednosť sprostredkovateľov 

zásadný význam pre ochranu otvorenosti internetu, základných práv, právnej istoty 

a inovácií; víta zámer Komisie poskytnúť pokyny napomáhajúce online platformám 

dodržiavať smernicu o elektronickom obchode; 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
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6. varuje, že sprísňujúce sa povinnosti monitorovania online platforiem nemôžu nahradiť 

účinné presadzovanie vnútroštátnych alebo európskych zákonov, ktoré sa zaoberajú 

nezákonným obsahom, najmä preto, že opatrenia súkromných subjektov nemôžu 

nahradiť správny riadny proces a ochranu poskytovanú v záujme slobodného 

uplatňovania základných práv občanov;  

7. berie na vedomie predbežné zistenia štúdie Komisie, pokiaľ ide o medzipodnikové 

praktiky online platforiem, a obavy, ktoré vyjadrili účastníci štúdie, najmä zástupcovia 

malých a stredných podnikov; zdôrazňuje význam online platforiem pre malé a stredné 

podniky usilujúce sa o nákladovo efektívny prístup na trh a pre tie spoločnosti, ktoré 

môžu nekalé praktiky výrazne poškodiť;  

8. konštatuje, že Komisia bude naďalej zvažovať, ako najlepšie postupovať v reakcii na 

svoje posúdenie medzipodnikových praktík, domnieva sa však, že prinajmenšom musia 

byť k dispozícii vhodné postupy riešenia sporov a/alebo nápravy; domnieva sa, že 

opatrenia zvyšujúce transparentnosť mechanizmov stanovovania cien a radenia 

výsledkov vyhľadávania by mali nielen zlepšovať medzipodnikové obchodné vzťahy, 

ale aj zvyšovať informovanosť spotrebiteľov; 

9. zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže sú založené na 

spoľahlivých a overených zásadách, ktoré sú vhodné pre digitálne hospodárstvo, keď sa 

uplatňujú dôsledne; víta aktívne kroky Komisie v súvislosti s presadzovaním a nabáda 

k úsiliu najmä v oblasti interakcie medzi kontrolou a využívaním údajov a právom 

hospodárskej súťaže;  

10. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia prijímala včasné rozhodnutia v prípadoch 

týkajúcich sa hospodárskej súťaže s ohľadom na rýchle tempo rastu digitálneho sektora; 

nazdáva sa, že odvetvové kódexy postupov môžu byť okrem jednotlivých prípadov aj 

účinnými nástrojmi odrádzania od praktík narúšania hospodárskej súťaže. 

Or. en 

 

 


