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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε τμήμα του δημόσιου χώρου, όπου έχουν 
σχηματιστεί νέες μορφές διασυνοριακού εμπορίου, παράλληλα με καινοτόμο εξέλιξη της 
αγοράς, καθώς και κοινωνική και πολιτισμική αλληλεπίδραση· πιστεύει ότι οι ψηφιακές 
ελευθερίες και το διασυνοριακό εμπόριο πρέπει να συνδυαστούν, ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν και να βελτιστοποιηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία·

2. θεωρεί ορισμένες νέες τεχνολογίες ως μέσα που καθιστούν δυνατές τις αλλαγές και ως 
πιθανώς ωφέλιμες για τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες· Είναι πεπεισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τις διαδικτυακές και ψηφιακές ελευθερίες στις μελλοντικές της 
εμπορικές διαπραγματεύσεις ως εργαλεία για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών, να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής αντικειμενικών και 
διαφανών διασφαλίσεων που αποβλέπουν στη διατήρηση της απεριόριστης πρόσβασης 
στο ανοικτό διαδίκτυο και στην εξασφάλιση της ελεύθερης ροής πληροφοριών και 
συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία· ζητεί περαιτέρω να 
προωθηθούν ασφαλείς, ανεξάρτητες λύσεις λογισμικού και υλικού για την προαγωγή της 
ενεργού δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνία, ειδικότερα των χρηστών 
του διαδικτύου που ασχολούνται με διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές·

3. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι όλο και συχνότερα άτομα ακούν τον όρο ‘δικαιώματα 
του δημιουργού’ και απεχθάνονται το κεκαλυμμένο σκεπτικό του. αναγνωρίζει το 
σημαντικό ρόλο που έπαιξε η πολιτική εξωτερικού εμπορίου στη διαμόρφωση των 
μηχανισμών επιβολής των δικαιωμάτων του δημιουργού·

4. αναγνωρίζει ότι η κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ΔΠΙ) συνιστά εργαλείο για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης στους 
τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και για την τεχνική καινοτομία·  κατανοεί ότι η Στρατηγική 
Ψηφιακής Ελευθερίας και η νέα Κοινή Εμπορική Πολιτική θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν εργαλεία που εξασφαλίζουν τον σαφή προσδιορισμό και την βέλτιστη 
δυνατή προστασία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πνευματικής ιδιοκτησίας· 
εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες που υπέστησαν ευρωπαίοι επιχειρηματίες και 
πολίτες εξαιτίας της μη επίτευξης των στόχων αυτών.

5. φρονεί ότι χρειάζεται περισσότερη παγκόσμια συνεργασία για τη διατήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέλλον, δεδομένου ότι 
τούτο έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της καινοτομίας, της απασχόλησης και 
του ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου·

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν την πολιτική για τα δικαιώματα 
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πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να συνεχίσει να επιτρέπεται σε όσους το 
επιθυμούν να δημιουργούν δικά τους περιεχόμενα και να τα μοιράζονται χωρίς να 
χρειάζεται να αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επιτέλους πρόταση οδηγίας σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων του δημιουργού στον ψηφιακό τομέα, που να είναι προσαρμοσμένη στις 
σημερινές απαιτήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν συμφωνίες με τους 
εμπορικούς εταίρους μας με βάση μια σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία·

8. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
παράσχουν πολιτική στήριξη σε ευρωπαϊκές εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
σε τρίτες χώρες όπου βρίσκονται αντιμέτωπες με το αίτημα να διαγράψουν περιεχόμενα 
που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες, να περιορίσουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή 
να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες με τρόπους που παραβιάζουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ψηφιακές επιχειρήσεις λειτουργούν 
συχνά χωρίς σύνορα και ότι η νομοθεσία τρίτης χώρας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
τους ευρωπαίους χρήστες και καταναλωτές· ζητεί, επίσης, για το λόγο αυτό, από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι θα ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της 
νομοθεσίας τρίτων χωρών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στην ΕΕ·

9. σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθεί εκτός των παραδοσιακών και 
συνήθων εμπορικών ρυθμιστικών πλαισίων· τονίζει τη σημασία της αυξημένης διεθνούς 
συνεργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ) για την προστασία και την εξασφάλιση της 
ανάπτυξης της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς· ζητεί αναθεώρηση και επικαιροποίηση της 
σημερινής συμφωνίας για την τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤΑ) εντός του ΠΟΕ καθώς και 
να διερευνήσει η ΕΕ τη δυνατότητα σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας για την ψηφιακή 
οικονομία (IDEA)·

10. σημειώνει ότι η αυξημένη κυβερνητική συμμετοχή και ρύθμιση παρεμποδίζει τον ανοικτό 
και απεριόριστο χαρακτήρα του διαδικτύου, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις 
δυνατότητες επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιχειρήσεων της ΕΕ που 
αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ψηφιακή οικονομία· πιστεύει ότι μια πολυσυμμετοχική 
προσέγγιση συνιστά τον καλύτερο τρόπο για να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος στο διαδίκτυο και στην παγκόσμια αγορά· ζητεί να 
καταβληθούν διεθνείς προσπάθειες για να δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επέκταση της ψηφιακής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων φιλελεύθερων ρυθμιστικών καθεστώτων, και καλεί τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν τα αμοιβαία οφέλη, σύμφωνα με την αρχή "το 
εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής"·

11. φρονεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ σε ψηφιακές αγορές 
και διαδικτυακούς καταναλωτές μέσω, μεταξύ άλλων, μιας μαζικής κρατικής λογοκρισίας 
ή μιας περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά για τους ευρωπαίους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, συνιστά εμπορικό φραγμό· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν έναν μηχανισμό διασφάλισης σε όλες τις 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και ιδίως σε εκείνες που περιέχουν διατάξεις που 
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επηρεάζουν επιγραμμικές υπηρεσιές και επιγραμμικές κοινότητες χρηστών που 
μοιράζονται πληροφορίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ΤΠΕ της ΕΕ δεν 
θα υποχρεώνονται από τρίτα μέρη να περιορίσουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες, να 
διαγράψουν περιεχόμενα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες ή να παράσχουν 
προσωπικές πληροφορίες, όπως προσωπικές διευθύνσεις IP, με τρόπους που αντίκεινται 
στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· καλεί επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να αναπτύξουν στρατηγική καταπολέμησης των μέτρων τρίτων χωρών που περιορίζουν 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες διαδικτυακές αγορές·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους της αλυσίδας εφοδιασμού 
παράλληλα με συστήματα εταιρικής ευθύνης και μηχανισμούς διαφάνειας όσον αφορά το 
εμπόριο προϊόντων (από βασικά προϊόντα και εξοπλισμούς έως κινητές συσκευές) και 
υπηρεσιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ψηφιακής ελευθερίας· θεωρεί τα τεχνολογικά προϊόντα και 
υπηρεσίες που αφορούν τις παρεμβολές και τις υποκλοπές προϊόντα "μιας χρήσης", η 
εξαγωγή των οποίων θα πρέπει να υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση· παροτρύνει την 
Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου για τις εξαγωγές ειδών διπλής 
χρήσης, στο οποίο να ρυθμίζεται η δυνητικά επιβλαβής εξαγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρίτες χώρες και να προβλέπεται συντονιστικός και εποπτικός ρόλος 
για την Επιτροπή·

13. πιστεύει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν επιχειρηματικές 
πρακτικές που να αποβλέπουν στην παρακολούθηση του πιθανού αντίκτυπου νέων 
προϊόντων ΤΠΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και στο στάδιο της Ε&Α και 
να εξασφαλίζουν τη μη συνέργειά τους σε πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ 
ευρύ φάσμα πληροφοριών, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ 
επιχειρηματικών συμφερόντων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
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