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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 

o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 

obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu)1, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. září 2017 nazvané „Boj proti nezákonnému 

obsahu on-line: Zvyšování odpovědnosti on-line platforem“ (COM(2017)0555), 

1. bere na vědomí, že zvýšená rychlost a užitečnost digitálních nástrojů posilují postavení 

podniků a rozšiřují jejich dosah; zdůrazňuje, že EU musí vypracovat strategie zaměřené na 

využití přínosů digitálních technologií ve prospěch svých občanů, podniků a spotřebitelů, 

překonat digitální propast mezi regiony a generacemi, zajistit spravedlivý, transparentní 

a udržitelný přístup na trh a ochránit základní práva všech občanů, jako je svoboda 

projevu a ochrana údajů; 

2. konstatuje, že informační a komunikační technologie (IKT) usnadňují zavádění 

inkluzivního hospodářství a mohly by se stát hlavním motorem inovací, růstu a vytváření 

pracovních míst, což může mít také příznivé vedlejší dopady na celý hodnotový řetězec 

napříč všemi průmyslovými odvětvími a regiony, včetně spotřebitelů a zaměstnanců; 

vyzývá proto Komisi, aby pokračovala v uzavírání obchodních dohod 21. století, v nichž 

bude uznána základní povaha pokroku, kterého technologie a internet dosáhly, a jejich 

potenciál pro dosažení prosperity; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby ukázala, že mezi 

strategií týkající se digitálního vnitřního trhu a strategií digitálního obchodu existuje 

soudržná vazba, a aby občanům EU ozřejmila, jaké jsou její výhody; 

3. bere na vědomí probíhající jednání o legislativních návrzích v oblasti digitálního obchodu 

a vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost mezi novým unijním jednotným digitálním 

trhem a vnější politikou EU, aby bylo možno v rámci obchodních jednání dosáhnout 

jednotného přístupu; poukazuje na to, že dohody o volném obchodu by neměly být 

jediným mechanismem spolupráce, který usnadňuje digitální obchod; 

4. zdůrazňuje, že zavádění přiměřené infrastruktury, pokud se týká pokrytí, kvality 

a bezpečnosti a podpory neutrální sítě, a přístup k této infrastruktuře, zejména ve 

venkovských, horských a vzdálených oblastech, má pro digitalizaci evropského průmyslu 

a posilování elektronické správy klíčový význam; 

5. konstatuje, že podle odhadů bude dosažení unijních cílů týkajících se strategického 

propojení stanovených na rok 2025 vyžadovat v nadcházejících deseti letech investice 

do vysokokapacitní infrastruktury ve výši 500 miliard EUR; zdůrazňuje, že evropský 

kodex pro elektronickou komunikaci bude nápomocen při zajišťování předvídatelnějšího 

investičního prostředí, zejména na základě regulace odpovídající rizikům a výzvám 

spojeným se zaváděním převážně nových sítí, a odměňovat subjekty, které na nový 

systém přejdou nejdříve; 

                                                 
1 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 
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6. poukazuje na to, že je třeba zajistit zjednodušení a harmonizaci pravidel prostřednictvím 

technologicky pokrokového a transparentního modelu elektronické realizace správních 

postupů; vyzývá členské státy, aby urychleně pokročily v rozvoji své politiky v oblasti 

elektronické státní správy, právních předpisů a praxe; 

7. poukazuje na to, že nejlepší standardy a technické specifikace IKT u obchodní 

infrastruktury jak na místní, tak mezinárodní úrovni, jsou celosvětové povahy; vyzývá 

proto k úzké spolupráci na úrovni skupiny G7 a G20; zdůrazňuje, že on-line prostředí 

představuje vstupní bránu pro uplatňování celé řady dalších standardů, jako např. norem 

v oblasti práv spotřebitelů, životního prostředí, zdravotnictví a sociálních a základních 

práv; 

8. podporuje sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Priority pro normalizaci IKT 

pro jednotný digitální trh“ (COM(2016)0176), zdůrazňuje, že zatímco normalizace 

v oblasti IKT musí i nadále probíhat pod vedením průmyslu a musí být dobrovolná 

a založená na konsenzu, zásadách transparentnosti, otevřenosti, nestrannosti, účinnosti, 

relevantnosti a soudržnosti, ke zvýšení konkurenceschopnosti je zapotřebí stanovit jasnější 

soubor priorit týkajících se normalizace v oblasti IKT a zajistit jim politickou podporu 

na vysoké úrovni; konstatuje, že v rámci tohoto procesu by se měly využít nástroje 

evropského normalizačního systému, přičemž tento proces by měl zahrnovat širokou škálu 

zainteresovaných stran, a to jak v rámci EU, tak i na mezinárodní úrovni, aby bylo 

v souladu se společnou iniciativou pro normalizaci zajištěno vytvoření zdokonalených 

normalizačních postupů; vyzývá Komisi, aby podporovala vznik celosvětových 

průmyslových norem pro klíčové technologie 5G a strukturu sítí pod vedením EU, a to 

obzvláště na základě využití výsledků získaných v rámci partnerství veřejného 

a soukromého sektoru v oblasti 5G technologií na úrovni hlavních unijních 

a mezinárodních normalizačních orgánů; 

9. konstatuje, že digitální propojení zvyšuje objem obchodu, hlavním předpokladem 

fungování internetového obchodu však je účinný zásilkový systém; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že EU podporuje harmonizované označování výrobků, což může vést k lepším 

a účinnějším přeshraničním službám v oblasti dohledávání zboží; vítá otevřené normy 

v oblasti IT, které vypracoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN), a navrhuje, aby 

Komise takovéto účinné nástroje propagovala u mezinárodních obchodních partnerů, aby 

došlo ke snížení nákladů na přeshraniční zásilky, což by bylo v konečném důsledku ku 

prospěchu koncových uživatelů a spotřebitelů; 

10. konstatuje, že při nákupu na internetu se spotřebitelé z jednoho členského státu EU 

doposud setkávají s překážkami při nakupování u obchodníků z jiného členského státu, 

např. při odmítnutí jejich platby nebo v případě, kdy se daný výrobek nedodává do jejich 

země; 

11. zdůrazňuje, že EU musí hrát rozhodující úlohu při vypracovávání a prosazování těchto 

norem na celém světě; 

12. zdůrazňuje, že EU by měla prohloubit spolupráci v oblasti digitálního obchodu 

s klíčovými partnery, kteří uplatňují přísné digitální normy, tím, že by na mnohostranné, 

vícestranné a dvoustranné úrovni usilovala o snížení celních a necelních překážek 

prostřednictvím takových nástrojů, jako je elektronické označování, a prosazovala 

celosvětově uznávané normy; varuje před využíváním obchodních dohod jakožto nástroje 
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pro normalizaci; 

13. zdůrazňuje, že zatímco je v rámci obchodních dohod EU stále častěji nutné potýkat se 

kromě cel s „bariérami za hranicemi“, tyto dohody nicméně musejí zajistit základní funkci 

regulace, tedy prosazování veřejného zájmu, a omezit se na usnadňování obchodu 

a investic na základě zjišťování zbytečných technických překážek bránících obchodu, 

dvojitých nebo nadbytečných administrativních překážek, které neúměrně zatěžují malé 

a střední podniky, a zároveň nepůsobit negativně na technické postupy a normy v oblasti 

zdravotnictví, bezpečnosti, spotřebitelů, práce, sociální ochrany a ochrany životních 

prostředí a kulturní rozmanitosti; připomíná, že příslušné mechanismy musejí být 

založeny na intenzivnější výměně informací a lepším přijímání mezinárodních 

technických norem a musejí vést k většímu sbližování, ale současně nesmějí za žádných 

okolností podrývat nebo zdržovat demokraticky legitimizovaný postup rozhodování 

žádného z obchodních partnerů; 

14. zdůrazňuje, že výrobky na digitálním trhu musejí být jasně označeny, tak aby mohli 

občané a podniky kontrolovat jejich původ a bezpečnost; 

15. poukazuje na zásadní společenský dopad digitálního obchodu na zaměstnanost, pracovní 

podmínky, práva pracovníků, vzdělávání a dovednosti; trvá na tom, aby obchodní dohody 

udržovaly hospodářskou soutěž spravedlivou, bránily dalšímu přemisťování podniků do 

třetích zemí, nesnižovaly evropské standardy, chránily práva pracovníků a jejich právo na 

dávky ze systému sociálního zabezpečení a předcházely digitálnímu vykořisťování a aby 

se v jejich rámci nevyužívaly nižší standardy partnerských zemí k obcházení sociálních 

norem a norem kvality; 

16. zdůrazňuje, že spravedlivý a rovnocenný přístup k zúčastněným stranám musí být součástí 

všech obchodních dohod; je přesvědčen, že z důvodu reciprocity by evropské podniky 

měly mít stejná práva jako ekonomické subjekty z partnerských zemí, což umožní plně 

zajistit kybernetickou bezpečnost jejich fungování a důvěrnost jejich komunikací; 

poukazuje na to, že je třeba zajistit ochranu proti požadavkům, které by vedly k omezení 

schopnosti podniků nebo občanů zajistit kybernetickou bezpečnost a důvěrnost své 

komunikace; 

17. uznává, že zásady směrnice o elektronickém obchodu mají při rozvoji digitální ekonomiky 

a při zajištění svobody projevu a svobody podnikání zásadní význam; zdůrazňuje, že 

zprostředkovatelům on-line by neměla být uložena obecná povinnost dohlížet na jimi 

přenášené nebo ukládané informace nebo aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti 

poukazující na protiprávní činnost; domnívá se však, že by měli spolupracovat 

na urychleném odhalování a odstraňování nezákonného obsahu a na tom, aby se znovu 

neobjevoval, a zajistit spravedlivé odměňování autorů a držitelů práv, např. tím, že 

poskytnou možnost zjednat nápravu, která uživatelům a držitelům autorských práv umožní 

upozornit na nezákonný obsah třetí strany, nebo že zdokonalí využívání filtrů; na základě 

zavedení mechanismu umožňujícího reagovat na příslušné oznámení by měli kromě toho 

zajistit, aby nedocházelo k chybnému odstraňování zákonného obsahu; 

18. zdůrazňuje, že obchodní dohody by měly podněcovat k využívání pokročilých 

technologií, k interoperabilitě systémů, k předvídatelným smluvním vztahům a 

k dodržování zásad právního státu; zdůrazňuje, že je třeba digitalizovat celní informace 

a celní správu prostřednictvím on-line registrace a správy informací, pokud jde 
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o mezinárodní normy, elektronickou certifikaci a internetové úhrady cla; vyzývá Komisi, 

aby s cílem podpořit vzájemnou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, výměnu 

osvědčených postupů k podpoře inovací a vytváření nových ekosystémů (např. tzv. 

inteligentních měst) zvážila vytvoření nových mechanismů spolupráce mezi regulačními 

orgány; 

19. poukazuje na význam kompatibility a interoperability digitálních a přeshraničních 

platebních systémů a jednoznačných a závazných pravidel upravujících úhradu daní a cel; 

zdůrazňuje, že daně musí být hrazeny v členských státech, v nichž vzniká odpovídající 

zisk; v této souvislosti upozorňuje na podvody v oblasti DPH; vyzývá Komisi, aby 

přezkoumala osvobození malých zásilek od DPH a uplatňovala v oblasti DPH účinné 

postupy; 

20. zdůrazňuje, že digitální obchod lze nejlépe usnadnit prostřednictvím otevřené výměny dat, 

za předpokladu, že je v obchodních dohodách obsaženo přinejmenším ustanovení s cílem 

zajistit, aby přeshraniční přenosy dat dodržovaly stávající a budoucí unijní právní rámec 

ochrany údajů, a to zejména prostřednictvím rozhodnutí o odpovídající ochraně, a aby do 

unijních obchodních dohod začleňovala horizontální ustanovení plně zachovávající právo 

stran chránit osobní údaje a soukromí, pod jednoznačnou podmínkou, že toto právo nesmí 

být uplatňováno s cílem omezit toky dat z jiných důvodů než pro účely ochrany osobních 

údajů, společně s dalším ustanovením, které bude bránit neodůvodněným požadavkům na 

lokalizaci da, protože nucená lokalizace dat může představovat protekcionistický nástroj, 

který se může stát překážkou obchodu znevýhodňující zejména malé a střední podniky; 

opakuje, že ochrana osobních údajů je prioritou s cílem posílit důvěru spotřebitelů 

a základní práva; 

21. zdůrazňuje, že celosvětově neposkytují telekomunikační společnosti pouze své vlastní 

produkty a služby, ale díky infrastruktuře zajišťující propojení, která je nutná k fungování 

a růstu v digitální ekonomice, zejména s ohledem na inovativní podnikatelské modely, a 

v této souvislosti naléhavě žádá, aby Komise do obchodních dohod i nadále začleňovala 

ustanovení, která by zajistila podobnou míru přístupu, jaká panuje v EU; domnívá se, že 

obchodní partneři s telekomunikačními sítěmi, které podporují hospodářskou soutěž, 

rozšíří obchodní možnosti EU a přispějí k překonávání digitální propasti mezi rozvinutými 

zeměmi a méně rozvinutými zeměmi s omezeným přístupem k internetu; 

22. vyzývá Komisi, aby podporovala hospodářskou soutěž v telekomunikacích, která bude 

založena na pravidlech, a zároveň zajistila nezávislost regulačních orgánů a spravedlivý 

a nediskriminační přístup unijních podniků k telekomunikačním sítím, což spotřebitelům 

poskytne větší možnost výběru; důrazně podporuje zásadu nediskriminačního přístupu 

k internetu a vybízí Komisi, aby tuto zásadu aktivně prosazovala na mnohostranné úrovni 

a v rámci dohod o volném obchodu; 

23. poukazuje na to, že digitální obchod se zbožím se na celém světě potýká s problémem 

padělků, a naléhavě žádá Komisi, aby prosazovala iniciativy, jako je značka důvěry 

v otevřené systémy IT, které by zvýšily důvěru spotřebitelů v internetové obchodníky 

a zajistily pro rovné podmínky; podporuje využívání nástrojů, jako je memorandum 

o porozumění týkajícího se prodeje padělaného zboží přes internet (COM/2013/0209). 
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