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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. möönab, et internetist on saanud avalik ruum, kus kujunevad uued piiriülese kaubanduse 
vormid, uueneb turuarendus ning sotsiaalne ja kultuuriline suhtlus; on veendunud, et 
digitaalvabadus ja vabakaubandus peaksid toimima käsikäes, et Euroopa äriühingutele 
ülemaailmses digitaalmajanduses ärivõimalusi luua ja neid optimeerida;

2. on seisukohal, et uus tehnoloogia võimaldab muutusi ja võib soodsalt mõjuda 
põhivabaduste, inimõiguste ja ärivõimaluste valdkonnas; on veendunud, et Euroopa Liit 
peaks tulevastes kaubandusläbirääkimistes käsitlema ka internetti ja digitaalvabadust kui 
inimõiguste rakendamise abivahendit; palub nõukogul ja komisjonil kaaluda 
vabakaubanduslepingute valdkonnas objektiivsete ja läbipaistvate kaitseabinõude 
rakendamist, mille eesmärk on säilitada vaba juurdepääs avatud internetile ja tagada teabe 
ning sellega seotud teenuste vaba liikumine kooskõlas kehtivate seadustega; ühtlasi kutsub 
üles koostama turvaliste ning sõltumatute tark- ja riistvaralahenduste strateegiat, et 
edendada kodanike, eelkõige veebikaubandusega tegelevate internetikasutajate aktiivset 
demokraatlikku osalust ühiskonnas;

3. on teadlik sellest, et mõned inimesed kuulevad järjest sagedamini sõna „autoriõigus” ja 
vihkavad selle sisu; võtab teadmiseks, et väliskaubanduspoliitikal on autoriõiguse 
jõustamise mehhanismide kujundamisel tähtis roll;

4. mõistab, et intellektuaalomandiõiguste nõuetekohane kaitse võimaldab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning meedia valdkonnas uuenduslikkust, majanduskasvu ja 
töökohtade loomist ning tehnilist innovatsiooni; saab aru, et digitaalvabaduse strateegia ja 
uus ühine kaubanduspoliitika võiksid aidata intellektuaalmandiõigusi ja nendega seotud 
kohustusi kõige selgemini määratleda ja kõige mõjusamalt kaitsta; peab kahetsusväärseks, 
et Euroopa ettevõtjad ja kodanikud on nende eesmärkide saavutamatajäämise tõttu kahju 
kandnud;

5. on seisukohal, et intellektuaalomandiõiguste toetamiseks ja kaasajastamiseks on vaja 
ulatuslikumat ülemaailmset koostööd, mis on hädavajalik, et tagada innovatsioon, 
tööhõive ja avatud maailmakaubandus;

6. kutsub liikmesriike ja komisjoni jätkama intellektuaalomandiõiguste poliitika 
kujundamist, nii et neil, kes soovivad luua sisu ja jagada seda autoriõiguste kaitseta, oleks 
ka edaspidi võimalik seda teha;

7. kutsub komisjoni üles esitama lõpuks ettepanekut võtta vastu praegustele nõuetele vastav 
direktiiv autoriõiguste kehtestamise kohta digitaalvaldkonnas, et kaubanduspartneritega 
oleks võimalik sõlmida kokkulepped kaasaegse Euroopa õiguse alusel;

8. palub nõukogul, komisjonil ja Euroopa välisteenistusel poliitiliselt toetada Euroopa 
ettevõtjaid, kes tegutsevad kolmandates riikides, kus neilt nõutakse kasutajate loodud 
veebisisu eemaldamist või isikliku teabe avaldamist põhiõigusi rikkuval viisil; juhib 
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tähelepanu sellele, et digitaalsed ettevõtted tegutsevad sageli piiridega arvestamata ja 
kolmandate riikide seadused võivad Euroopa kasutajaid ja tarbijaid kahjustada; nõuab 
seetõttu ühtlasi, et nõukogu ja komisjon tagaksid, et kolmandate riikide seaduste mõju 
ELis tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele oleks võimalikult väike;

9. märgib, et e-kaubandus on arenenud väljaspool traditsioonilist standardset kaubandust 
reguleerivat raamistikku; toonitab rahvusvahelise koostöö tihendamise tähtsust WTOs ja 
Ülemaailmses Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO), et tagada ülemaailmse 
digitaalse turu areng ja seda kaitsta; nõuab praegu kehtiva infotehnoloogia lepingu (ITA) 
läbivaatamist ja ajakohastamist WTOs ning seda, et EL uuriks rahvusvahelise 
digitaalmajandust käsitleva lepingu (IDEA) võimalusi;

10. märgib, et valitsuste sagenenud osalemine internetis toimuvas tegevuses ja selle 
reguleerimine pärsib interneti avatud ja piiranguteta olemust ning piirab seeläbi 
ulatuslikuma e-kaubanduse ja ELi äriühingute võimalusi digitaalses majanduses; on 
seisukohal, et mitme sidusrühma põhine lähenemine sobib kõige paremini avalike ja 
erahuvide tasakaalu tagamiseks internetis ning ülemaailmsel turul; nõuab rahvusvahelisi 
pingutusi digitaalse majanduse laienemist võimaldava infrastruktuuri, sealhulgas 
liberaalse õigusliku süsteemi ülesehitamiseks, ning õhutab arenguriike suurendama 
vastastikust kasu „kaubandus muutuse nimel” põhimõtte kohaselt;

11. leiab, et ELi äriühingute juurdepääsu piiramine digitaalsetele turgudele ja 
veebikaubandust kasutavatele tarbijatele muuhulgas massilise riikliku tsensuuri ja 
Euroopa veebiteenuste pakkujate turulepääsu piiramise kaudu kolmandates riikides 
kujutab endast kaubandustõket; kutsub komisjoni ja nõukogu üles lisama kõigisse 
tulevastesse kaubanduslepingutesse, eriti veebiteenuseid ja omavahel teavet jagavaid 
veebikogukondi puudutavate sätetega lepingutesse kaitsemehhanismi, mis tagaks, et 
kolmandad osalised ei nõuaks ELi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaettevõtetelt 
veebisaitide juurdepääsu piiramist, kasutajate loodud veebisisu eemaldamist või isikliku 
teabe, nt isikliku IP-aadressi avaldamist viisidel, mis on vastuolus põhiõiguste ja -
vabadustega; kutsub komisjoni üles esitama strateegiat, mille abil vastata kolmandate 
riikide meetmetele, kes piiravad ELi äriühingute juurdepääsu ülemaailmsele digitaalsele 
turule;

12. rõhutab vajadust tarneahela rangema kontrolli ja ettevõtete karmima vastutusskeemi ning 
läbipaistvusmehhanismide järele toodete (põhilistest kaupadest ja tootmisvahenditest 
mobiiliseadmeteni) ja teenustega kauplemisel, kus on võimalik inimõiguste ja 
digitaalvabaduse piiramine; peab side segamise ja pealtkuulamise vahendeid ja teenuseid 
nö ühekordselt kasutatavateks toodeteks, mille eksport peaks olema eelnevalt heaks 
kiidetud; nõuab komisjonilt uue õigusraamistiku projekti esitamist kahesuguse kasutusega 
kaupade ekspordi kohta, milles käsitletakse info- ja kommunikatsioonitoodete 
kolmandasse riiki eksportimise võimalikku kahjulikku mõju ja nähakse komisjonile ette 
kooskõlastav ning järelevalveroll;

13. on seisukohal, et äriühingud peaksid kavandama ja rakendama äritavasid, millega 
jälgitakse uute info- ja kommunikatsioonitoodete võimalikku mõju inimõigustele, sh 
teadus- ning arendustöö etapis, ning tagama selle, et ei aidata kaasa võimalikele 
inimõiguste rikkumistele kolmandates riikides; kutsub komisjoni üles andma ELi 
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äriühingutele ulatuslikku teavet, et tagada ärihuvide ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
vahel õige tasakaal.
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