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NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 

o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. septembra 2017 s názvom Európsky semester na 

rok 2017: Boj proti nezákonnému obsahu na internete – Zvyšovanie zodpovednosti online 

platforiem, 

1. konštatuje, že zvýšená rýchlosť a pohodlie digitálnych nástrojov posilňuje postavenie 

spoločností a rozširuje ich pole pôsobnosti; zdôrazňuje, že EÚ musí vypracovať stratégie s 

cieľom využiť výhody digitálnej technológie pre svojich občanov, podniky a 

spotrebiteľov, vyplniť digitálnu medzeru medzi regiónmi a generáciami, zabezpečiť 

spravodlivý, transparentný a udržateľný prístup na trh a chrániť základné práva občanov 

vrátane slobody prejavu a ochrany údajov; 

2. poznamenáva, že informačné a komunikačné technológie (IKT) uľahčujú inkluzívne 

hospodárstvo a mohli by byť kľúčovou hnacou silou inovácie, rastu a tvorby pracovných 

miest, čo môže mať pozitívny účinok na celý hodnotový reťazec a celý priemysel a na 

všetky regióny, ako aj na spotrebiteľov a zamestnancov; vyzýva preto Komisiu, aby 

uzatvárala obchodné dohody pre 21. storočie, v ktorých sa zohľadní podstatný charakter 

pokroku technológií a internetu a ich potenciál pre prosperitu; vyzýva v tejto súvislosti  

Komisiu, aby preukázala, že existuje súdržná väzba medzi stratégiou digitálneho 

vnútorného trhu a stratégiou digitálneho obchodu, a objasnila jej prínos pre občanov EÚ; 

3. berie na vedomie prebiehajúce rokovania o legislatívnych spisoch týkajúcich sa 

digitálneho trhu a vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila súdržnosť medzi novým 

digitálnym jednotným trhom EÚ a jeho vonkajšími politikami v záujme dosiahnutia 

integrovaného prístupu v obchodných rokovaniach; zdôrazňuje, že dohody o voľnom 

obchode (DVO) by nemali byť len mechanizmom spolupráce na uľahčenie digitálneho 

obchodu; 

4. zdôrazňuje, že pre digitalizáciu európskeho priemyslu a zvýšenie miery využívania 

elektronickej verejnej správy je veľmi dôležité zavádzanie primeranej infraštruktúry a 

prístupu k nej, najmä vo vidieckych, hornatých a odľahlých oblastiach, ktorá bude 

primeraná, pokiaľ ide o pokrytie, kvalitu a bezpečnosť, a ktorá podporuje neutrálnu sieť; 

5. konštatuje, že dosiahnutie strategických cieľov EÚ v oblasti pripojenia na rok 2025 si v 

priebehu nadchádzajúceho desaťročia podľa odhadov vyžiada investície vo výške 500 

miliárd EUR do infraštruktúry s veľmi vysokou kapacitou; zdôrazňuje, že európsky kódex 

v oblasti elektronických komunikácií bude nápomocný pri dosahovaní 

predvídateľnejšieho investičného prostredia, najmä prostredníctvom regulácie 

prispôsobenej rizikám a výzvam zavádzania prevažne nových sietí, s odmenami pre 

                                                 
1 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1. 
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prvých používateľov; 

6. zdôrazňuje potrebu zjednodušenia a zosúladenia pravidiel prostredníctvom technologicky 

progresívneho a transparentného modelu elektronickej verejnej správy administratívnych 

postupov; vyzýva členské štáty, aby rýchlo pokročili vo svojich politikách elektronickej 

správy, právnych predpisov a postupov; 

7. zdôrazňuje globálny charakter najlepších noriem IKT a technických špecifikácií pre 

obchodnú infraštruktúru na miestnej i medzinárodnej úrovni; požaduje preto užšiu 

spoluprácu na úrovni G7 a G20; zdôrazňuje, že online prostredie predstavuje vstupnú 

bránu pre uplatňovanie celej škály ďalších noriem vrátane oblasti práv spotrebiteľov, 

životného prostredia, zdravia, sociálnych a základných práv; 

8. podporuje oznámenie Komisie o prioritách normalizácie IKT pre jednotný digitálny trh 

COM(2016)0176 z 19. apríla 2016; zdôrazňuje, že hoci normalizácia IKT musí aj naďalej 

primárne prebiehať pod vedením priemyslu, musí byť dobrovoľná a vychádzať z 

konsenzu a byť založená na zásadách transparentnosti, otvorenosti, nestrannosti, 

účinnosti, relevantnosti a súdržnosti, jasnejší súbor priorít pre normalizáciu IKT, ako aj 

politická podpora na vysokej úrovni posilnia konkurencieschopnosť; konštatuje, že tento 

proces by mal využívať nástroje európskeho systému normalizácie a zahŕňať širokú škálu 

zainteresovaných strán v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni, s cieľom zabezpečiť 

lepšie procesy stanovovania noriem v súlade so spoločnou iniciatívou pre európsku 

normalizáciu; vyzýva Komisiu, aby podporila vznik globálnych odvetvových noriem pod 

vedením EÚ pre kľúčové technológie 5G a sieťové architektúry, a to najmä využívaním 

výsledkov verejno-súkromného partnerstva 5G (5G PPP) na úrovni kľúčových 

európskych a medzinárodných normalizačných orgánov. 

9. poznamenáva, že digitálna prepojenosť zvyšuje objem obchodu, ale základným 

predpokladom pre internetových obchodníkov je účinný systém doručovania; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že EÚ podporuje harmonizované označovanie, ktoré môže viesť k 

lepším a efektívnejším cezhraničným službám sledovania tovaru; víta otvorené IT normy 

vyvinuté v rámci Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), a navrhuje, aby Komisia 

presadzovala takéto účinné nástroje u medzinárodných obchodných partnerov s cieľom 

znížiť náklady na cezhraničné doručovanie a priniesť v konečnom dôsledku výhody pre 

koncových užívateľov a spotrebiteľov; 

10. konštatuje, že pri nakupovaní na internete sa európski spotrebitelia stále stretávajú s 

prekážkami pri uskutočňovaní nákupov od obchodníkov v inom členskom štáte EÚ, ako je 

napríklad zamietnutie platby, alebo nemožnosť doručiť produkty do ich krajiny; 

11. zdôrazňuje, že EÚ musí zohrávať hlavnú úlohu vo vývoji a presadzovaní týchto noriem na 

celom svete; 

12. zdôrazňuje, že EÚ by mala posilniť spoluprácu v oblasti digitálneho obchodu so svojimi 

obchodnými partnermi, ktorí uplatňujú vysoké digitálne normy, a to spoluprácou na 

viacstrannej, mnohostrannej a dvojstrannej úrovni s cieľom znížiť clá a necolné prekážky 

obchodu, prostredníctvom nástrojov, ako je elektronické označovanie, a podporovať 

globálne a trhovo orientované a uznávané normy; varuje pred využívaním obchodných 

dohôd ako normalizačného nástroja; 
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13. zdôrazňuje, že zatiaľ čo obchodné dohody EÚ musia čoraz viac riešiť prekážky „za 

hranicami“ nad rámec ciel, musia zachovať základnú funkciu predpisov, ktorou je 

zvýšenie verejného záujmu, a musia byť obmedzené na uľahčovanie obchodu a investícií 

prostredníctvom identifikácie zbytočných technických prekážok obchodu a zdvojených či 

nadbytočných administratívnych záťaži, ktoré neúmerne ovplyvňujú MSP, pričom sa 

zaručí, že nebudú ohrozené technické postupy a normy v oblasti ochrany zdravia, 

bezpečnosti, spotrebiteľa, práce, sociálnej ochrany a ochrany životného prostredia a 

kultúrnej rozmanitosti; pripomína, že príslušné mechanizmy musia byť založené na 

intenzívnejšej výmene informácií a lepšom prijímaní medzinárodných technických noriem 

a musia viesť k zvýšenej konvergencii, pričom sa za žiadnych okolností nesmú ohroziť 

alebo oddialiť demokraticky legitímne rozhodovacie postupy každého obchodného 

partnera; 

14. zdôrazňuje, že výrobky na digitálnom trhu musia byť jasne označené, aby sa občanom a 

spoločnostiam umožnilo overiť si pôvod a bezpečnosť týchto tovarov; 

15. zdôrazňuje hlavný spoločenský vplyv digitálneho obchodu v oblasti zamestnanosti, 

pracovných podmienok, pracovných práv, vzdelávania a zručností; trvá na tom, aby sa 

obchodnými dohodami udržiavala spravodlivá hospodárska súťaž, predchádzalo sa 

ďalšiemu premiestňovaniu výroby, neznižovali sa európske normy, chránili práva 

pracujúcich a ich sociálne zabezpečenie a predchádzalo sa digitálnemu vykorisťovaniu a 

uplatňovaniu nižších noriem partnerských krajín s cieľom vyhýbať sa plneniu sociálnych a 

kvalitatívnych noriem; 

16. zdôrazňuje, že do všetkých obchodných dohôd musí byť zahrnuté spravodlivé a rovnaké 

zaobchádzanie so zainteresovanými stranami; je presvedčený, že európske podniky by 

mali mať z dôvodu reciprocity rovnaké práva ako hospodárske subjekty z partnerských 

krajín, a to s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť ich prevádzky a dôvernosť ich 

komunikácií; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť ochranu proti požiadavkám, ktoré by viedli k 

oslabeniu schopnosti podnikov alebo občanov zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť a 

dôvernosti svojich komunikácií; 

17. berie na vedomie, že zásady smernice o elektronickom obchode sú dôležité pre vývoj 

digitálneho hospodárstva a zaručenie slobody prejavu a slobody podnikania; zdôrazňuje, 

že internetoví sprostredkovatelia by nemali mať všeobecnú povinnosť monitorovať 

informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, či povinnosť aktívne vyhľadávať skutočnosti 

alebo okolnosti poukazujúce na nezákonnú činnosť; je však presvedčený, že by mali 

spolupracovať s cieľom rýchlo odhaliť a odstrániť nelegálny obsah a zabrániť jeho 

opätovnému výskytu a zaručiť spravodlivé odmeňovanie autorov a držiteľov práv, 

napríklad zavedením odvolacieho mechanizmu s cieľom umožniť používateľom a 

držiteľom autorských práv označiť nezákonný obsah zverejňovaný tretími osobami alebo 

zlepšením používania filtrov, ako aj predchádzať odstráneniu zákonného obsahu omylom, 

a to zavedením mechanizmov proti oznamovaniu; 

18. zdôrazňuje, že obchodné dohody by mali podporovať využívanie špičkových technológií, 

interoperabilitu systémov, predvídateľné zmluvné vzťahy a zásady právneho štátu; 

zdôrazňuje, že treba digitalizovať colné informácie a riadenie prostredníctvom online 

registrácie a spracovania informácií, pri dodržiavaní medzinárodných noriem, 

elektronickej certifikácie a online platieb ciel; vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie 
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nových mechanizmov spolupráce medzi regulátormi s cieľom podporiť vzájomnú 

spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, výmeny najlepších postupov na podporu inovácie 

a vývoja nových ekosystémov (napr. projektov inteligentných miest) a zaistiť najvyššie 

normy ochrany spotrebiteľa a kybernetickej bezpečnosti; 

19. zdôrazňuje význam zlučiteľnosti a interoperability digitálnych a cezhraničných 

platobných systémov a jasných a záväzných pravidiel týkajúcich sa daní a ciel; 

zdôrazňuje, že dane sa musia platiť v členskom štáte, v ktorom sa vytvárajú zisky; v tejto 

súvislosti upozorňuje na podvody s DPH; Vyzýva Komisiu, aby výnimku malých zásielok 

prehodnotila a uplatňovala účinné postupy týkajúce sa DPH; 

20. zdôrazňuje, že digitálny obchod sa najlepšie uľahčuje otvorenou výmenou údajov, pokiaľ 

je ako minimálna požiadavka v obchodných dohodách EÚ začlenené ustanovenie na 

zabezpečenie toho, že cezhraničný prenos údajov je v súlade s existujúcim a budúcim 

právnym rámcom EÚ, najmä s rozhodnutím o primeranosti, a aby do našich obchodných 

dohôd zahrnula predovšetkým horizontálne ustanovenie, ktoré plne zachováva právo 

strany chrániť osobné údaje a súkromie, s jasnou podmienkou, že sa nesmie využiť so 

zámerom obmedziť toky údajov z iných dôvodov, než je ochrana osobných údajov, spolu 

s druhým ustanovením, ktoré bráni neodôvodneným požiadavkám na lokalizáciu údajov, 

pretože vynútená lokalizácia údajov môže byť protekcionistickým nástrojom a môže sa 

prejaviť ako obchodná prekážka, ktorá stavia MSP do nevýhodnej pozície; opakuje, že 

ochrana osobných údajov je prioritou v záujme posilnenia dôvery spotrebiteľa a 

základných práv; 

21. zdôrazňuje, že telekomunikačné spoločnosti na celom svete neposkytujú len svoje vlastné 

produkty a služby, ale sú aj sprostredkovateľmi pre iné sektory, a to tým, že poskytujú 

základnú infraštruktúru v oblasti prepojenosti pre fungovanie a rast v digitálnom 

hospodárstve, a to najmä so zreteľom na inovatívne obchodné modely, a v tejto súvislosti 

vyzýva Komisiu, aby naďalej začleňovala do obchodných dohôd ustanovenia s podobnou 

úrovňou prístupu, ako je k dispozícii v EÚ; domnieva sa, že obchodní partneri s 

telekomunikačnými sieťami podporujúcimi hospodársku súťaž zvýšia obchodné 

príležitosti pre EÚ a prispejú aj k digitálnej priepasti v menej rozvinutých krajinách s 

nízkou úrovňou prístupu na internet; 

22. vyzýva Komisiu, aby podporovala hospodársku súťaž založenú na pravidlách v 

telekomunikačnom sektore, ktorá zabezpečí nezávislosť regulačných orgánov a 

spravodlivý a nediskriminačný prístup európskych podnikov k telekomunikačným sieťam, 

čo zvýši možnosti výberu pre spotrebiteľov; dôrazne podporuje zásadu nediskriminačného 

prístupu k internetu, a nabáda Komisiu, aby aktívne presadzovala túto zásadu na 

multilaterálnej úrovni a v dohodách o voľnom obchode. 

23. zdôrazňuje, že celosvetovo digitálny obchod s tovarom je konfrontovaný s problémom 

falšovania, a nalieha na Komisiu, aby podporovala iniciatívy, ako je napríklad značka 

dôvery v otvorené systém IT s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov v elektronických 

obchodníkov a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých. podporuje využívanie 

nástrojov, ako je napríklad memorandum o porozumení týkajúce sa predaja falšovaného 

tovaru na internete (COM/2013/0209). 
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