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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender, at internettet er blevet en del af det offentlige rum, hvor der opnås nye former 
for handel på tværs af grænserne sideløbende med innovativ markedsudvikling og social 
og kulturel interaktion; mener, at digital frihed og handel på tværs af grænserne bør gå 
hånd i hånd for at skabe og optimere forretningsmulighederne for de europæiske 
virksomheder inden for den globale digitale økonomi;

2. betragter visse nye teknologier som katalysatorer for ændringer og som potentielt gavnlige 
for de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og 
forretningsmulighederne; mener, at EU bør medtage internetfrihed og digital frihed i 
fremtidige handelsforhandlinger som katalysatorer for menneskerettighederne; opfordrer 
Rådet og Kommissionen til som led i frihandelsaftaler at overveje muligheden for at 
indføre objektive og gennemsigtige garantier med henblik på at bevare uhindret adgang til 
det åbne internet og sikre en fri informationsstrøm og beslægtede tjenester i 
overensstemmelse med den eksisterende lovgivning; efterlyser desuden en strategi til 
fremme af sikre, uafhængige software- og hardwareløsninger med henblik på at fremme 
en aktiv demokratisk deltagelse i samfundet for borgerne og navnlig internetbrugere, der 
handler på nettet;

3. er klar over, at det giver anledning til bekymring, at når nogle borgere hører ordet 
ophavsret, hader de i stigende grad, hvad der ligger bag ordet; anerkender den vigtige 
rolle, som udenrigshandelspolitikken har spillet ved udformningen af mekanismer til 
håndhævelse af ophavsretten;

4. anerkender, at en passende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er et redskab 
for innovation, vækst og jobskabelse inden for informations- og 
kommunikationsteknologier og medier og for teknisk innovation; er klar over, at 
strategien for digital frihed og den fælles handelspolitik kan anvendes som redskaber til at 
sikre, at intellektuelle ejendomsrettigheder og forpligtelser i tilknytning hertil defineres 
klart og beskyttes på bedst mulig måde; beklager de tab, som europæiske virksomheder og 
borgere har lidt som følge af, at disse mål ikke er nået;

5. mener, at der er behov for et større globalt samarbejde for at opretholde og modernisere 
intellektuelle ejendomsrettigheder i fremtiden, hvilket er nødvendigt for at sikre 
innovation, beskæftigelse og åben verdenshandel;

6. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle en politik for intellektuelle 
ejendomsrettigheder med henblik på fortsat at give dem, som ønsker at skabe deres eget 
indhold og være fælles om det uden at erhverve intellektuelle ejendomsrettigheder, 
mulighed herfor;

7. opfordrer Kommissionen til endelig at forelægge et forslag til direktiv om håndhævelse af 
ophavsretten på det digitale område, som er afpasset efter de nuværende krav, således at 
der kan indgås aftaler med vore handelspartnere på grundlag af en moderne europæisk 
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lovgivning;

8. opfordrer Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil til at støtte de 
europæiske virksomheder politisk, der opererer i tredjelande, hvor de stilles over for 
opfordringer til at fjerne brugergenereret indhold, begrænse den fri udveksling af 
tjenesteydelser eller stille personlige oplysninger til rådighed på måder, der indebærer 
overtrædelse af grundlæggende rettigheder; påpeger, at digitale virksomheder ofte 
opererer uden grænser, og at lovgivningen i tredjelande kan påvirke de europæiske 
brugere og forbrugere i negativ retning; opfordrer derfor også Rådet og Kommissionen til 
at sikre, at de virkninger, som tredjelandes lovgivning har for fysiske og juridiske 
personer, der opererer i EU, mindskes mest muligt;

9. bemærker, at e-handel har udviklet sig uden for de traditionelle og standardiserede 
juridiske rammebetingelser for handlen; understreger betydningen af øget internationalt 
samarbejde inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Verdensorganisationen for 
Intellektuel Ejendomsret (WIPO) for at beskytte og sikre udviklingen af det globale 
digitale marked; opfordrer til en revision og ajourføring af den nuværende aftale om 
informationsteknologi (ITA) i WTO og til, at EU undersøger muligheden for en 
international aftale om en digital økonomi (IDEA);

10. bemærker, at øget statslig deltagelse og regulering er til hinder for internettets åbne og 
ubegrænsede karakter, hvorved man begrænser mulighederne for øget e-handel og lægger 
hindringer i vejen for EU-virksomheder, der opererer inden for den digitale økonomi; 
mener, at en strategi med forskellige aktører er den bedste strategi til at sikre balance 
mellem offentlige og private interesser på internettet og på den globale markedsplads; 
opfordrer til en international indsats med henblik på opbygning af den nødvendige 
infrastruktur, der vil muliggøre en udvidelse af den digitale økonomi, herunder liberale 
reguleringsordninger, og opfordrer udviklingslandene til at øge de gensidige fordele i 
overensstemmelse med princippet om handel som middel til at opnå forandring;

11. mener, at begrænsning af EU-virksomheders adgang til digitale markeder og online-
forbrugere via bl.a. massiv statscensur eller indskrænket markedsadgang for europæiske 
udbydere af online-tjenester i tredjelande udgør en handelshindring; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at medtage en beskyttelsesmekanisme i alle fremtidige 
handelsaftaler og især i dem, der indeholder bestemmelser om onlinetjenester og 
onlinefællesskaber af brugere, der deler information, for at sikre, at tredjeparter ikke stiller 
krav til ikt-virksomheder i EU om at indskrænke adgangen til websites, fjerne 
brugergenereret indhold eller stille personlige oplysninger som f.eks. personlige IP-
adresser til rådighed på måder, der er i modstrid med grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder; opfordrer desuden Rådet og Kommissionen til at udarbejde en strategi 
til bekæmpelse af tredjelandes foranstaltninger, som indskrænker adgangen for EU-
virksomheder til globale online-markeder;

12. understreger nødvendigheden af mere stringent forsyningskædekontrol og ordninger for 
virksomhedsansvar og gennemsigtighedsmekanismer, hvad angår handel med produkter 
(fra basisvarer og udstyr til mobile anordninger) og tjenester, som kan bruges til at 
indskrænke menneskerettigheder og den digitale frihed; betragter produkter og tjenester til 
jamming- og aflytningsteknik som "engangsvarer", hvis eksport bør være underlagt 
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forhåndsgodkendelse; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge et nyt 
forslag til en lovgivningsramme om eksport af varer med dobbelt anvendelsesformål, hvor 
den potentielt skadelige eksport af ikt-produkter og -tjenester til tredjelande behandles, og 
hvor der skal tillægges Kommissionen en samordnende og kontrollerende rolle;

13. mener, at virksomheder bør udforme og gennemføre forretningspraksis til overvågning af 
de eventuelle følger af nye ikt-produkter for menneskerettighederne, bl.a. i forsknings- og 
udviklingsfasen, og sikre at produkterne ikke anvendes i forbindelse med eventuelle 
menneskerettighedskrænkelser i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at stille en bred 
vifte af oplysninger til rådighed for EU-virksomheder for at sikre den rette balance 
mellem forretningsinteresser og virksomhedernes sociale ansvar.
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