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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että internetistä on tullut osa julkista tilaa ja että internetissä tuotetaan uusia rajat 
ylittävän kaupan ja innovatiivisen markkinoiden kehittämisen tapoja sekä sosiaalista ja 
kulttuurista vuorovaikutusta; katsoo, että digitaalisten vapauksien ja rajat ylittävän kaupan 
olisi edettävä samaa tahtia, jotta unionin yrityksille voidaan luoda ja optimoida 
liiketoimintamahdollisuuksia globaalissa digitaalisessa taloudessa;

2. katsoo, että eräät uudet teknologiat mahdollistavat muutoksen ja saattavat tuottaa etuja 
perusvapauksien, ihmisoikeuksien ja liiketoimintamahdollisuuksien kannalta; katsoo, että 
Euroopan unionin olisi käsiteltävä tulevissa kauppaneuvotteluissa internetiä ja digitaalisia 
vapauksia, koska ne mahdollistavat ihmisoikeuksien toteutumisen; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota harkitsemaan, voitaisiinko vapaakauppasopimuksiin sisällyttää puolueettomia 
ja avoimia suojalausekkeita, joilla pyritään huolehtimaan rajoittamattomasta pääsystä 
avoimeen internetiin sekä varmistamaan vapaa tiedonkulku ja sitä koskevat palvelut 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti; edellyttää lisäksi strategiaa, jolla edistetään 
turvallisia ja riippumattomia ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuja kansalaisten ja etenkin 
verkkokauppaa käyvien internetin käyttäjien aktiivisen ja demokraattisen yhteiskuntaan 
osallistumisen edistämiseksi; 

3. on tietoinen siitä huolestuttavasta seikasta, että eräät kansalaiset kuulevat yhä useammin 
ilmauksen "tekijänoikeudet" ja vihaavat sen asiasisältöä; antaa tunnustusta 
ulkomaankauppapolitiikan tärkeälle roolille tekijänoikeuksien voimaan saattamista 
koskevien mekanismien kehittämisessä;

4. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukainen suojelu edesauttaa innovointia, 
kasvun tuottamista ja työpaikkojen luomista tieto- ja viestintätekniikan alalla ja 
tiedotusvälinealalla sekä teknisten innovointien kehittämistä; katsoo, että digitaalisen 
vapauden strategian ja yhteisen kauppapolitiikan avulla voitaisiin varmistaa, että teollis- ja 
tekijänoikeudet ja niitä koskevat velvollisuudet määritetään selkeästi ja niitä suojellaan 
mahdollisimman hyvin; pitää valitettavana, että näiden tavoitteiden saavuttamisen 
kariuduttua unionin yrittäjille ja kansalaisille on aiheutunut tappioita;

5. katsoo, että on lisättävä globaalia yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemisen 
jatkamiseksi ja nykyaikaistamiseksi tulevaisuudessa, koska tämä on tarpeen innovointien, 
työpaikkojen ja avoimen maailmankaupan varmistamiseksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa 
politiikkaa, jonka avulla ne, jotka haluavat luoda omaa sisältöään ja jakaa sitä ilman 
teollis- ja tekijänoikeuksiin turvautumista, saavat niin tehdä;

7. kehottaa komissiota antamaan viimeinkin nykyisiin vaatimuksiin mukautetun 
direktiiviehdotuksen, joka koskee tekijänoikeuksien täytäntöönpanemista digitaalisella 
alalla, jotta unionin kauppakumppaneiden kanssa voidaan tehdä sopimuksia nykyaikaisen 
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EU-lainsäädännön avulla;

8. kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa antamaan kolmansissa 
maissa toimiville unionin yrityksille poliittista taustatukea tapauksissa, joissa niitä 
pyydetään poistamaan käyttäjän luomaa sisältöä, rajoittamaan palvelujen tarjoamisen 
vapautta tai ilmoittamaan henkilötietoja tavoilla, jotka loukkaavat perusoikeuksia; 
korostaa, että digitaalialan yritykset toimivat usein rajojen yli ja että kolmansien maiden 
lainsäädäntö saattaa haitata unionin käyttäjiä ja kuluttajia; vaatii siksi neuvostoa ja 
komissiota varmistamaan, että kolmansien maiden lainsäädäntöjen vaikutukset EU:ssa 
toimiviin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin pidetään mahdollisimman 
vähäisinä;

9. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti on kehittynyt perinteisten ja tavanomaisten 
kaupansääntelyjärjestelmien ulkopuolella; korostaa kansainvälisen yhteistyön lisäämisen 
merkitystä Maailman kauppajärjestössä (WTO) ja Maailman henkisen omaisuuden 
järjestössä (WIPO), jotta voidaan varmistaa globaalien digitaalisten markkinoiden 
kehittyminen ja suojella sitä; edellyttää nykyisen informaatioteknologiasopimuksen 
tarkistamista ja ajan tasalle saattamista WTO:ssa ja kehottaa EU:ta tarkastelemaan 
digitaalista taloutta koskevan kansainvälisen sopimuksen (IDEA) mahdollisuuksia;

10. toteaa, että hallitusten lisääntynyt osallistuminen internetin toimintaan ja sen sääntelyyn 
haittaa sen avointa ja rajoittamatonta luonnetta ja rajoittaa siten lisääntyneen sähköisen 
kaupankäynnin ja digitaalisessa taloudessa toimivien EU:n yritysten mahdollisuuksia; 
katsoo, että moniin sidosryhmiin perustuva lähestymistapa on paras sen varmistamiseksi, 
että internetiä ja globaaleja markkinoita koskeva julkinen ja yksityinen etu saatetaan 
tasapainoon; edellyttää kansainvälistä pyrkimystä tarvittavan infrastruktuurin luomiseen, 
jotta digitaalinen talous ja liberaalit sääntelyjärjestelmät voivat laajentua, ja kehottaa 
kehitysmaita lisäämään vastavuoroisuuteen perustuvia etuja kauppaa muutoksen välineenä 
koskevan periaatteen mukaisesti;

11. katsoo, että muun muassa laajaan valtion sensuuriin perustuva EU:n yritysten digitaalisille 
markkinoille pääsyn ja verkkokauppaa käyvien kuluttajien saavutettavuuden rajoittaminen 
tai unionin sähköisten palvelujen tarjoajien markkinoille pääsyn rajoittaminen 
kolmansissa maissa merkitsee kaupan estettä; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään suojamekanismin kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin, erityisesti niihin, 
joissa on verkkopalveluihin ja verkossa tietoja jakaviin käyttäjäyhteisöihin vaikuttavia 
määräyksiä, jotta voidaan varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät vaadi EU:n 
tietotekniikka- ja viestintäteknologian yrityksiä rajoittamaan verkkosivuille pääsyä, 
poistamaan käyttäjien tuottamaa sisältöä tai ilmoittamaan henkilötietoja – kuten 
henkilökohtaisia IP-osoitteita – tavoilla, jotka loukkaavat perusoikeuksia ja -vapauksia; 
kehottaa lisäksi neuvostoa ja komissiota kehittämään strategian, jolla reagoidaan 
kolmansien maiden toimenpiteisiin, jotka rajoittavat EU:n yritysten pääsyä globaaleille 
verkkokaupan markkinoille;

12. painottaa, että on välttämätöntä valvoa entistä tiukemmin hankintaketjuja ja yritysten 
yhteiskuntavastuun järjestelmiä ja avoimuutta koskevia mekanismeja, jotka liittyvät 
sellaisten tuotteiden – mukaan lukien perustuotteet ja -laitteet ja kannettavat välineet – ja 
palvelujen kauppaan, joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien ja digitaalisen vapauden 
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rajoittamiseen; katsoo, että vain yhteen tarkoitukseen käytettävien häirintä- ja 
salakuuntelujärjestelmien ja -palvelujen vientiin olisi vaadittava etukäteishyväksyntä; 
kehottaa komissiota antamaan uuden kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan 
sääntelykehysehdotuksen, jossa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan ja -palvelujen 
kolmansiin maihin viemisen mahdollisia haittoja ja jossa säädetään komission roolista 
koordinaattorina ja valvojana;

13. katsoo, että yritysten olisi suunniteltava ja omaksuttava käytänteitä, joilla seurataan tieto-
ja viestintätekniikan uusien tuotteiden mahdollisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin, myös 
tutkimus- ja kehitysvaiheessa, ja varmistetaan, että kyseessä ei ole avunanto mahdollisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin kolmansissa maissa; kehottaa komissiota antamaan EU:n 
yrityksille tietoja laajalti, jotta voidaan varmistaa yritysten etujen ja yritysten 
yhteiskuntavastuun oikea tasapaino.
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