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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. признава, че интернет стана част от публичната сфера, в която се създават нови 
форми на трансгранична търговия наред с пораждането на иновативно развитие на 
пазара и социални и културни взаимодействия; счита, че цифровата свобода и 
трансграничната търговия следва да се развиват едновременно, за да се създават и 
оптимизират възможности за търговия за европейските дружества в глобалната 
цифрова икономика;

2. счита, че някои нови технологии са фактори, способстващи промяната, и с 
потенциално благотворно въздействие върху основните свободи, правата на човека 
и възможностите за търговия; счита, че Европейският съюз следва да включва 
интернет и цифровите свободи в бъдещите търговски преговори като фактори от 
значение за правата на човека; призовава Съвета и Комисията, в контекста на 
споразуменията за свободна търговия, да разгледат възможността за прилагането на 
обективни и прозрачни мерки за запазване на неограничения достъп до открития 
интернет и за осигуряване на свободното движение на информацията и свързаните 
услуги в съответствие с действащото законодателство; призовава освен това за 
стратегия за насърчаване на сигурни, независими софтуерни и хардуерни решения 
за насърчаването на активно демократично участие в обществото на гражданите, и 
по-специално на потребителите на интернет, които се занимават с онлайн търговия;

3. съзнава, че съществува загриженост във връзка с факта, че някои хора все по-често 
срещат думите „авторско право“ и мразят това, което крият те; потвърждава 
важната роля на политиката в областта на външната търговия при оформянето на 
инструментите за прилагане на авторското право;

4. признава, че адекватната защита на правата върху интелектуалната собственост 
(ИПР) е инструмент за иновации, растеж и създаване на работни места в областта на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и медиите, както и за 
технически иновации; разбира, че стратегията за цифрова свобода и общата 
търговска политика биха могли да се използват като средство за гарантиране на 
ясно определяне и защита по най-добрия възможен начин на правата и 
задълженията по отношение на интелектуалната собственост; изразява съжаление за 
загубите на европейските предприемачи и граждани в резултат на непостигането на 
тези цели;

5. счита, че е необходимо по-глобално сътрудничество с цел да се поддържат и 
модернизират правата върху интелектуалната собственост в бъдеще, тъй като това е 
от жизненоважно значение за гарантиране на иновациите, заетостта и отворената 
световна търговия;

6. призовава държавите членки и Комисията да разработят политика на ПИС така че 
лицата, които желаят да създават свое собствено съдържание и да го споделят без за 
придобиват ПИС, да продължат да имат тази възможност;
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7. призовава Комисията най-накрая да представи предложение за директива относно 
упражняването на авторското право в областта на цифровите технологии, която да 
бъде съобразена с настоящите изисквания, така че да могат да бъдат постигнати 
споразумения с нашите търговски партньори въз основата на модерно европейско 
законодателство;

8. призовава Съвета, Комисията и Европейска служба за външна дейност да осигурят 
политическа подкрепа на европейските дружества, които осъществяват дейност в 
трети държави, в които от тях се изисква да премахват генерирано от потребителите 
съдържание, да ограничават свободното предоставяне на услуги или да предоставят 
лични данни по начин, който е в нарушение на основните права; изтъква, че 
предприятията от сектора на цифровите технологии често осъществяват своята 
дейност в пространство без граници и че законодателството на трети държави може 
да оказва отрицателно въздействие върху европейските ползватели и потребители; 
поради това призовава също така Съвета и Комисията да гарантират, че 
въздействието на законодателството на трети държави върху физически или 
юридически лица, осъществяващи дейност в ЕС, е минимално;

9. отбелязва, че електронната търговия се разви извън традиционните и стандартни 
регулаторни рамки на търговията; подчертава значението на засиленото 
международно сътрудничество в рамките на Световната търговска организация 
(СТО) и Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) за защита и 
гарантиране на развитието на световния цифров пазар; призовава за преразглеждане 
и актуализиране на действащото Споразумение за информационните технологии в 
рамките на СТО, като призовава също така ЕС да проучи възможностите за 
международно споразумение за цифровата икономика;

10. отбелязва, че по-активната държавна намеса и засилено регулиране ощетяват 
открития и неограничен характер на интернет, като по този начин ограничават 
потенциала за растеж на електронната търговия и възпрепятстват предприятията от 
ЕС, осъществяващи дейност в областта на цифровата икономика; счита, че 
прилагането на подход с участието на голям брой заинтересовани страни е най-
доброто средство за постигане на баланс между обществените и частните интереси 
в интернет и на световния пазар; призовава за усилия на международно равнище за 
изграждането на необходимата инфраструктура, чрез която да се създадат условия 
за разрастването на цифровата икономика, включително либерални регулаторни 
режими, и призовава развиващите се страни да увеличат взаимните ползи в 
съответствие с принципа „търговия за промяна“;

11. счита, че ограничаването на достъпа на предприятията от ЕС до цифровите пазари и 
онлайн потребителите чрез, наред с другото, масова държавна цензура или 
ограничен достъп на европейските доставчици на онлайн услуги до пазара в трети 
държави е търговска бариера; призовава Комисията и Съвета да включват предпазен 
механизъм във всички бъдещи търговски споразумения, и по-специално 
споразуменията, които съдържат разпоредби относно онлайн услугите и онлайн 
обществата на потребители, които обменят информация, за да гарантират, че от 
дружествата от ЕС с дейност в областта на ИКТ не се изисква да ограничават 
достъпа на уебсайтове, да премахват генерирано от потребителите съдържание или 
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да предоставят лични данни, като например лични IP адреси, по начин, който 
противоречи на основните права и свободи; призовава освен това Съвета и 
Комисията да изготвят стратегия за справяне с мерките, предприети от трети 
държави, които ограничават достъпа на дружествата от ЕС до световните онлайн 
пазари;

12. подчертава необходимостта от по-строг контрол на веригата на доставки, наред със 
схеми за корпоративна отговорност и механизми за прозрачност, по отношение на 
търговията с продукти – от основни стоки и оборудване до мобилни устройства, и 
услуги, които могат да бъдат използвани за ограничаване на правата на човека и 
цифровата свобода; счита, че технологичните продукти и услуги за заглушаване и 
прихващане са изделия с точно определена употреба, чийто износ следва да бъде 
предмет на предварително одобрение; настоятелно призовава Комисията да 
представи нов проект на регулаторна рамка относно износа на изделия с двойна 
употреба, в която да се вземе под внимание потенциално вредния износ на продукти 
и услуги на ИКТ за трети държави и да се включат функции по координиране и 
наблюдение от страна на Комисията;

13. счита, че дружествата следва да разработят и прилагат делови практики за 
наблюдение на възможното въздействие на нови продукти в областта на ИКТ върху 
правата на човека, включително на етапа научни изследвания и развитие, и да 
гарантират, че няма съучастие при евентуални нарушения на правата на човека в 
трети държави; призовава Комисията да предоставя на предприятията от ЕС 
разнообразна и широкообхватна информация с цел да се гарантира правилният 
баланс между икономическите интереси и корпоративната социална отговорност.
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