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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Atzīst, ka internets ir kļuvis par daļu no publiskās aprites, kurā tiek rasti jauni pārrobežu 
tirdzniecības ‘veidi un novatoriska tirgus attīstība, kā arī sociāla un kulturāla mijiedarbība; 
uzskata, ka digitālā brīvība un pārrobežu tirdzniecība ir jāīsteno kopā, lai Eiropas 
uzņēmumiem rastu un optimizētu uzņēmējdarbības iespējas pasaules digitālajā 
ekonomikā;

2. uzskata, ka dažas jaunās tehnoloģijas dod iespēju īstenot pārmaiņas un tās varētu uzlabot 
pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī uzņēmumu iespējas; uzskata, ka Eiropas 
Savienībai būtu turpmākajās tirdzniecības sarunās jāiekļauj internets un digitālās brīvības, 
jo tie palīdz nodrošināt cilvēktiesības; aicina Padomi un Komisiju saistībā ar brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem apsvērt iespēju ieviest objektīvus un pārredzamus drošības 
pasākumus, lai saglabātu neierobežotu piekļuvi atklātajam internetam un nodrošinātu 
brīvu informācijas plūsmu un ar to saistītajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašreizējiem 
tiesību aktiem; turklāt aicina izstrādāt stratēģiju, kā sekmēt drošus, neatkarīgus 
programmatūras un aparatūras risinājumus, lai veicinātu visu iedzīvotāju, jo īpaši interneta 
lietotāju, kas iesaistījušies tirdzniecībai tiešsaistē, aktīvu un demokrātisku līdzdalību;

3. apzinās pastāvošās bažas par to, ka daži cilvēki aizvien biežāk dzird vārdu „autortiesības” 
un neieredz to, kas aiz tā slēpjas; atzīst to, cik liela nozīme šā autortiesību piemērošanas 
mehānisma izveidē ir bijusi ārējās tirdzniecības politikai;

4. atzīst, ka, intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) atbilstīga aizsardzība ir viens no līdzekļiem, ar 
ko attīstīt novatorismu, veicināt izaugsmi un tehniskos jauninājumus, kā arī radīt 
darbavietas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un plašsaziņas līdzekļu 
jomā; saprot to, ka Digitālās brīvības stratēģija un kopējās tirdzniecības politika varētu tikt 
izmantotas kā līdzekļi, ar ko nodrošināt intelektuālo īpašumu tiesību un saistību skaidru 
definēšanu un pēc iespējas labāku aizsardzību; pauž nožēlu par zaudējumiem, ko Eiropas 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem radīja tas, ka šie mērķi netika sasniegti;

5. uzskata, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība pasaules mērogā, lai turpmāk uzturētu un 
modernizētu intelektuālā īpašuma tiesības, jo tām ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu 
novatorismu, darbavietas un atklātu tirdzniecību pasaulē;

6. aicina dalībvalstis un Komisiju izstrādāt IĪT politiku, lai tie, kuri vēlas radīt paši savu 
saturu un dalīties ar to, nepiemērojot IĪT, varētu to darīt arī turpmāk;

7. aicina Komisiju beidzot iesniegt pašreizējām prasībām pielāgotu direktīvas priekšlikumu 
par autortiesību īstenošanu digitālajā nozarē, lai, pamatojoties uz jaunākajiem ES tiesību 
aktiem, varētu slēgt vienošanās ar mūsu tirdzniecības partneriem;

8. aicina Padomi, Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu sniegt politisku atbalstu 
Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas trešās valstīs, kur tiem pieprasa izņemt lietotāju radītu 
saturu, ierobežot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai sniegt personīgu informāciju veidos, 
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kas ir pretrunā pamattiesībām; norāda, ka digitālie uzņēmumi bieži darbojas pāri robežām 
un ka trešo valstu tiesību akti var atstāt negatīvu ietekmi uz Eiropas lietotājiem un 
patērētājiem; tādēļ arī aicina Padomi un Komisiju nodrošināt, ka tiek pēc iespējas 
mazināta trešo valstu pieņemtu tiesību aktu ietekme uz fiziskām vai juridiskām personām, 
kas darbojas ES;

9. norāda, ka elektroniskā tirdzniecība ir attīstījusies ārpus tradicionālajiem, tirdzniecību 
reglamentējošajiem standarta noteikumiem; uzsver to, cik svarīga ir ciešāka starptautiskā 
sadarbība Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) un Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas (PIĪO) ietvaros, lai aizsargātu un nodrošinātu pasaules digitālā tirgus 
attīstību; aicina pārskatīt un atjaunināt pašreizējo Nolīgumu par informācijas tehnoloģijām 
(ITA) PTO ietvaros un aicina ES izvērtēt iespēju noslēgt starptautisku digitālās 
ekonomikas nolīgumu (IDEA);

10. norāda, ka lielāka valdības iesaistīšanās un regulējums attiecībā uz internetu kavē tā 
atklāto un neierobežoto būtību, tādējādi ierobežojot potenciālu, ko varētu nodrošināt 
plašāka elektroniskā tirdzniecība un ES uzņēmumu darbība digitālajā ekonomikā; uzskata, 
ka daudzu ieinteresēto pušu pieeja ir labākais veids, kā nodrošināt līdzsvaru starp valsts un 
privātajām interesēm internetā un pasaules tirgū; aicina īstenot starptautiskus pasākumus, 
lai izveidotu infrastruktūru, kas nepieciešama, lai dotu iespēju izplesties digitālajai 
ekonomikai, tostarp liberāliem reglamentējošiem režīmiem, un aicina jaunattīstības valstis 
palielināt abpusējo labumu saskaņā ar principu „tirdzniecība pret pārmaiņām”;

11. uzskata, ka pasākumi, kas ierobežo ES uzņēmumiem piekļuvi digitāliem tirgiem un 
patērētājiem tiešsaistē, tostarp īstenojot masveida valsts cenzūru vai trešās valstīs 
ierobežojot tirgus piekļuvi Eiropas tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, ir uzskatāmi par 
tirdzniecības šķērsli; aicina Komisiju un Padomi turpmāk visos tirdzniecības nolīgumos 
iekļaut aizsardzības pasākumu, īpaši nolīgumos, kuros ir noteikumi, kas ietekmē 
tiešsaistes pakalpojumus un to lietotāju tiešsaistes kopienas, kuri apmainās ar informāciju, 
lai nodrošinātu, ka ES informācijas un komunikācijas nozares uzņēmumiem trešās puses 
nepieprasītu ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnēm, izņemt lietotāju radītu saturu vai sniegt 
personīgu informāciju, piemēram, IP adreses, veidos, kas ir pretrunā pamattiesībām un 
brīvībām; vēl aicina Padomi un Komisiju izstrādāt stratēģiju, lai novērstu trešo valstu 
pasākumus, ar ko tiek ierobežota ES uzņēmumu piekļuve pasaules tiešsaistes tirgiem;

12. uzsver, ka nepieciešama stingrāka piegādes ķēžu uzraudzība un uzņēmumu atbildības 
shēmas, kā arī pārredzamības mehānismi attiecībā uz produktu — sākot no pamatprecēm 
un aprīkojuma līdz pat mobilajām ierīcēm — tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, ko 
var izmantot, lai ierobežotu cilvēktiesības un digitālo brīvību; uzskata, ka tehnoloģiskās 
ierīces un pakalpojumi, kuri tiek izmantoti traucējumu radīšanai un pārtveršanai, ir 
„vienreizējās lietošanas preces”, un to eksportam ir nepieciešams iepriekšējs 
apstiprinājums; mudina Komisiju iesniegt jaunu reglamentējošu noteikumu projektu par 
divējāda izmantojuma preču eksportu, risinot jautājumu par potenciāli kaitīgu IKT preču 
un pakalpojumu eksportu uz trešām valstīm un Komisijai paredzot koordinatora un 
uzrauga lomu;

13. uzskata, ka uzņēmumiem ir jāizstrādā un jāīsteno tāda uzņēmējdarbības prakse, ar ko 
uzrauga jaunu IKT produktu iespējamo ietekmi uz cilvēktiesībām, tostarp pētniecības un 
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izstrādes posmā, kā arī aizkavē iespējamus cilvēktiesību pārkāpumus trešās valstīs; aicina 
Komisiju sniegt ES uzņēmumiem plašu informāciju, lai nodrošinātu pareizu līdzsvaru 
starp uzņēmumu interesēm un uzņēmumu sociālo atbildību.
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