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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: 

1. zdůrazňuje, že internetové služby se poskytují v přeshraničním měřítku, a proto vyžadují 

společná opatření sladěná s Digitální agendou pro Evropu; 

2. poukazuje na to, že evropský trh s téměř 500 miliony lidmi s vysokorychlostním 

širokopásmovým připojením by podnítil rozvoj vnitřního trhu; zdůrazňuje, že je třeba 

spojit digitální agendu s poskytováním nových služeb, jako je elektronické obchodování, 

elektronická zdravotní péče, elektronické vzdělávání a bankovnictví a elektronické služby 

veřejné správy; 

3. připomíná, že jednotný digitální trh, kde mohou být služby volně poskytovány na trhu 

s 500 miliony spotřebiteli, je zásadní hnací silou konkurenceschopnosti a hospodářského 

růstu, neboť poskytuje vysoce kvalifikovaná pracovní místa a umožňuje proměnu EU ve 

znalostní ekonomiku; 

4. poukazuje na to, že širokopásmové připojení a internet jsou významnými tahouny 

ekonomického růstu, společnosti založené na znalostech, tvorby nových pracovních míst, 

inovací a evropské konkurenceschopnosti, stejně jako rozšiřujícího se on-line 

obchodování a služeb; zdůrazňuje, že spotřebitelé a podniky potřebují přístup 

k širokopásmovému připojení, aby plně využili internet; 

5. poukazuje na to, že větší hospodářská soutěž, transparentnost, pokud jde o řízení 

internetového provozu, kvalitu služeb a možnost snadného přechodu k jinému 

poskytovateli, patří mezi minimální nezbytné podmínky zajištění neutrality sítě; opakuje, 

že podporuje otevřený internet, na němž obsah a individuální komerční služby nelze 

blokovat; připomíná nedávná zjištění Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (BEREC) a domnívá se, že k zajištění neutrality sítě jsou 

nutná další opatření; 

6. znovu zdůrazňuje případné problémy, pokud nebude zachována neutralita sítí, k nimž 

patří například narušování hospodářské soutěže, blokování inovací, omezování svobody 

projevu, nedostatečná informovanost spotřebitelů a narušování soukromí a skutečnost, že 

nedostatečné zajištění neutrality sítí poškozuje podniky, spotřebitele i společnost jako 

celek; 

7. zdůrazňuje, že pro rozvoj evropského jednotného digitálního trhu je důležité neustále 

usilovat o univerzální a vysokorychlostní přístup všech spotřebitelů k internetu, a to 

prostřednictvím pevného a mobilního internetu a zavedení infrastruktury příští generace; 

zdůrazňuje, že to vyžaduje, aby politiky podporovaly přístup za konkurenčních podmínek; 

8. zdůrazňuje, že dosažení plně funkčního jednotného digitálního trhu vyžaduje 

koordinované úsilí, aby všichni občané bez ohledu na jejich věk, místo, vzdělání a pohlaví 

měli přístup k internetu a potřebné dovednosti ho používat;  



 

PE489.602v02-00 4/8 AD\911396CS.doc 

CS 

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby aktualizací příslušných cílů dodaly evropské 

strategii pro rychlé a super rychlé širokopásmové připojení nový impuls; 

10. trvá na tom, že digitální kompetence mají zásadní význam pro konkurenceschopný 

digitální jednotný trh a že všichni občané EU by měli mít možnost osvojit si dostatečné 

digitální dovednosti; zdůrazňuje významný závazek snížit do roku 2015 digitální 

negramotnost a nedostatečnou kvalifikaci o polovinu; 

11. uznává, že je třeba vytvářet způsoby zvyšování důvěry občanů v internetové prostředí 

a zaručit ochranu jejich osobních údajů a soukromí a svobodu projevu a informací, včetně 

odstranění geografických, technických a organizačních překážek v mechanismech 

nápravy; 

12. je pevně přesvědčen, že ochrana soukromí představuje nejen základní hodnotu Evropské 

unie, ale kromě toho hraje ústřední roli při prosazování potřebné důvěry uživatelů 

v digitálním prostředí, aby se digitální jednotný trhu mohl plně rozvinout; vítá proto 

návrhy Komise přizpůsobit směrnici o ochraně údajů současnému digitálním prostředí, 

a tím podpořit inovační charakter online prostředí a stimulovat rozvoj slibných nových 

technologií, jako je cloud computing; 

13. zdůrazňuje, že online trhy by měly být co nejflexibilnější, aby se v této oblasti vytvořily 

lepší obchodní a rozvojové příležitosti; 

14. požaduje integraci evropského trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí 

mobilního telefonu; zároveň požaduje jednodušší rámec pro elektronickou fakturaci; 

v obou těchto případech zdůrazňuje význam interoperability a otevřených standardů, aby 

se usnadnilo co největší využití potenciálu trhu a hospodářské soutěže; 

15. zdůrazňuje, že dobře fungující digitální ekonomika je nezbytnou podmínkou pro 

fungování celého hospodářství EU; konstatuje však, že volnému pohybu digitálních služeb 

v dnešní době výrazně brání nejednotné předpisy na vnitrostátní úrovni, kde se podniky 

setkávají s mnoha překážkami přeshraničního prodeje v rámci Evropské unie, a to 

především z důvodu rozdílných předpisů používaných na úrovni členských států v oblasti 

ochrany spotřebitelů, DPH, předpisů pro specifické výrobky a platební transakce; vyzývá 

orgány EU, aby posílily svůj závazek odstranit do roku 2015 největší právní a správní 

překážky pro přeshraniční transakce prováděné online; vyzývá Komisi, aby i nadále 

navrhovala cílená legislativní opatření k řešení hlavních překážek; 

16. poukazuje na význam jediného správního místa pro DPH, aby se malým a středním 

podnikům usnadnil přeshraniční elektronický obchod a podpořila elektronická fakturace; 

upozorňuje však na to, že taková jediná kontaktní místa (one-stop-shops) by se měla 

vytvářet pouze v rámci stávajících institucí, aniž by se zvýšila zátěž na daňového 

poplatníka; 

17. vítá legislativní návrh nařízení Evropské komise o elektronické identifikaci 

a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu, které tím, že 

zahrnuje vzájemné uznávání a přijímání oznámených systémů elektronické identifikace na 

úrovni EU, může zajistit bezpečné a bezproblémové elektronické kontakty mezi podniky, 

občany a orgány veřejné správy, a tím zvýšit efektivnost veřejných a soukromých 
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internetových služeb, elektronického podnikání a elektronického obchodu v EU; 

18. zdůrazňuje význam harmonizovaného přístupu k výjimkám a omezením v oblasti 

autorského práva, a také harmonizované zákonné výjimky z ochranných známek 

a patentů, často ve prospěch výzkumných a vývojových pracovníků, aby se usnadnilo 

vytváření a zavádění nových, inovativních služeb a jejich přijetí spotřebiteli a aby se 

zajistily právní jistoty pro výzkumné týmy, inovátory, umělce a uživatele, které jsou 

potřebné pro vznik prosperujícího evropského digitálního prostředí; 

19. zdůrazňuje, že má-li se zvýšit objem přeshraničního obchodu, je naléhavě třeba, aby EU 

přesvědčila podniky a spotřebitele o důvěryhodnosti internetového obchodování 

a poskytla jim k tomuto obchodování prostředky; vyzývá proto ke zjednodušení systémů 

udílení licencí a k vytvoření účinného rámce pro autorská práva; 

20. souhlasí s Komisí, že současný právní rámec stanovený ve směrnici o elektronickém 

obchodu nevyžaduje žádný přezkum, zdůrazňuje však, že je třeba další upřesnění 

s ohledem na uplatňování postupů zaznamenávání a zásahů k řešení případů nezákonného 

obsahu; 

21. zdůrazňuje potenciální přínos, který může mít digitalizace veřejných služeb pro 

spotřebitele a podniky, a vyzývá členské státy, aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 

plány přechodu na digitalizaci veřejných služeb, které by měly obsahovat cíle a opatření 

pro poskytování a zpřístupnění všech veřejných služeb na internetu do roku 2015; 

22. poukazuje na to, že využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejném 

sektoru je základním kamenem pro rozvoj digitální a znalostní společnosti, a proto 

naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby pokračovaly v budování bezpečných 

a účinných elektronických služeb; zvláště pak upozorňuje na to, že pokud jde 

o elektronickou identifikaci nebo elektronický podpis, je přeshraniční interoperabilita 

nezbytným předpokladem pro přijetí přeshraniční elektronické fakturace; 

23. ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2012 o konkurenceschopném jednotném digitálním 

trhu – elektronické správě jako vůdčí síle, Evropský parlament zdůrazňuje význam právní 

jistoty, jasného technického prostředí a otevřených a navzájem kompatibilních řešení 

elektronické fakturace na základě společných právních požadavků, podnikových procesů 

a jednotných technických norem, aby se zajistilo její široké přijetí; 

24. poukazuje na potřebu pokračovat v práci na harmonizaci právních předpisů o právech 

duševního vlastnictví při současném dodržování práv a svobod občanů s cílem usnadnit 

dokončení jednotného digitálního trhu; 

25. vyzývá Komisi, aby posoudila potřebu stanovit jednotné, otevřené normy Evropské unie 

pro elektronickou identifikaci a elektronické podpisy; 

26. konstatuje, že hlavní překážky pro přeshraniční přístup k elektronickým službám 

poskytovaným orgány veřejné správy jsou spojeny s používáním elektronických podpisů 

a identifikací a s nekompatibilitou systémů elektronické veřejné správy na úrovni EU; vítá 

návrh Výboru pro jednací řád týkající se elektronické identifikace a důvěryhodných služeb 

pro elektronické transakce na vnitřním trhu; 
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27. žádá členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní krizové plány pro případy kybernetických 

incidentů, které by řešily kybernetická narušení či útoky přeshraničního významu, včetně 

evropských a vnitrostátních plánů kritické informační infrastruktury, a vytvořily strategie 

pro odolnější a spolehlivější infrastrukturu; zdůrazňuje, že by se měla zintenzívnit 

mezinárodní spolupráce v této oblasti; připomíná, že bezpečnost sítí a informací je 

odpovědností všech zúčastněných stran, včetně uživatelů doma, poskytovatelů služeb 

a vývojářům výrobků; doporučuje podporovat školení a vzdělávací programy 

o kybernetické bezpečnosti, a to jak pro veřejnost, tak pro odborníky a pracovníky v tomto 

oboru;  

28. zdůrazňuje, že pro přístup k internetu se stále více používají mobilní přístroje, a požaduje 

kroky, které zajistí větší dostupnost rádiového spektra pro mobilní internet a zlepší kvalitu 

elektronických služeb poskytovaných na těchto mobilních zařízeních; budoucí přidělení 

rádiového spektra musí připravit cestu pro vůdčí roli Evropy v bezdrátových aplikacích 

a nových službách s cílem posílit růst a globální konkurenceschopnost Evropy; 

29. konstatuje, že prudce stoupá objem pevného i mobilního přenosu dat a že pro zvládnutí 

takového nárůstu bude mít klíčový význam řada opatření, například další harmonizace 

přidělování rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení, zvýšení účinnosti 

spektra a rychlé zavedení přístupových sítí další generace; 

30. poukazuje na to, že posouzení potřeby otevřít pásmo 700 Mhz pro mobilní přenos dat je 

nezbytným prvním krokem ke splnění budoucích požadavků na kapacitu; 

31. uznává, že vysokorychlostní sítě jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj on-line služeb 

a hospodářský růst; vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala cíle přední světové 

digitální agendy, která zajistí, že se Evropa stane světovým lídrem, pokud jde o rychlost 

internetu a připojení; vybízí členské státy k dalšímu rozvoji vnitrostátních plánů pro 

širokopásmová připojení a přijímání operačních plánů s konkrétními opatřeními, aby se 

splnily ambiciózní cíle týkající se širokopásmového připojení, a zdůrazňuje strategický 

a zásadní význam nástroje pro propojení Evropy navrženého Komisí; 

32. vyjadřuje politování nad tím, že EU zaostává, pokud jde o internetové připojení pomocí 

optického vlákna; vyzývá proto členské státy a Evropskou komisi, aby urychlily šíření 

a přijetí ultra vysokorychlostního širokopásmového připojení a vyzývá k evropské 

strategii pro rozsáhlé zavedení optických sítí různých konfigurací FTTx (vedení vlákna do 

x); 

33. domnívá se, že současně s důsledným zaváděním IKT je pro rozvoj jednotného digitálního 

trhu nezbytné podporovat vysokou úroveň výzkumu v oblasti IKT a veřejné a soukromé 

investice do vysoce rizikového kooperativního výzkumu a inovací v oblasti IKT; 

zdůrazňuje, že Evropa by měla zaujímat vedoucí pozici ve vývoji internetových 

technologií a standardů; navrhuje, aby byl v rámci dalšího finančního výhledu a programu 

Horizont 2020 podstatně zvýšen rozpočet na výzkum EU v oblasti IKT; 

34. poukazuje na to, že rychlé zavedení superrychlého širokopásmového připojení je proto 

rozhodující pro globální konkurenceschopnost Evropy, pro rozvoj evropské produktivity 

a pro vznik nových a malých podniků, které mohou být vedoucími subjekty v různých 

odvětvích, například ve zdravotnictví, výrobě a službách; 
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35. žádá přijetí konkrétních opatření, která by zabezpečila, aby MSP mohly v plné míře 

využívat potenciál širokopásmového připojení v oblastech elektronického obchodu 

a elektronického zadávání zakázek; vyzývá Komisi, aby podpořila iniciativy členských 

států zaměřené na rozvoj elektronických dovedností v malých a středních podnicích a na 

podporu inovativních internetových obchodních modelů prostřednictvím programu pro 

konkurenceschopnost a inovace (CIP) a jeho budoucího nástupce, program pro 

konkurenceschopnost podniků a MSP (COSME); 

36. uznává velký potenciál cloud computingu a vyzývá Komisi, aby bezodkladně navrhla 

evropskou strategii ohledně cloud computingu; 

37. vyzývá Komisi a členské státy, aby v oblasti informačních technologií vytvářely školící 

programy týkající se práv spotřebitelů, povinností a rizik v souvislosti s vnitřním 

digitálním trhem. 
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