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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat het internet een onderdeel van de openbare ruimte is geworden waar nieuwe 
vormen van grensoverschrijdende handel en innovatieve marktontwikkeling en sociale en 
culturele interactie tot stand zijn gebracht; is van mening dat digitale vrijheden en 
grensoverschrijdende handel hand in hand moeten gaan teneinde zakelijke kansen voor 
Europese bedrijven in de mondiale digitale economie te creëren en te optimaliseren;

2. is van mening dat sommige nieuwe technologieën verandering mogelijk maken en 
bevorderlijk kunnen zijn voor fundamentele vrijheden, mensenrechten en zakenkansen; is 
van mening dat de Europese Unie internet en digitale vrijheden in toekomstige 
handelsbesprekingen als middelen ter ondersteuning van de mensenrechten moet 
opnemen; verzoekt de Raad en de Commissie om in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomsten de mogelijkheid te overwegen van de tenuitvoerlegging van 
objectieve en transparante beschermingsmaatregelen die gericht zijn op het bewaren van 
de onbeperkte toegang tot het open internet en de het waarborgen van de vrije informatie-
en aanverwante dienstenstroom, in overeenstemming met de bestaande wetgeving; 
verzoekt daarnaast om een strategie voor het bevorderen van veilige, onafhankelijke 
software- en hardwareoplossingen voor de bevordering van de actieve democratische 
deelname aan de maatschappij door burgers, in het bijzonder internetgebruikers die zich 
met online handel bezighouden;

3. is zich ervan bewust dat er bezorgdheid bestaat over het feit dat sommige mensen steeds 
vaker het woord auteursrecht horen en een hekel hebben aan wat er achter steekt; erkent 
de belangrijke rol die het buitenlandse handelsbeleid heeft gespeeld in het vormgeven van 
mechanismen voor de handhaving van het auteursrecht;

4. erkent dat de behoorlijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten (IER) een
middel is om innovatie, groei en werkgelegenheid in de informatie- en 
communicatietechnologie- (ICT) en mediasector en technische innovatie te ontwikkelen; 
beseft dat de strategie voor digitale vrijheid en het gemeenschappelijk handelsbeleid 
kunnen worden gebruikt als middelen om ervoor te zorgen dat intellectuele 
eigendomsrechten en -plichten duidelijk worden omschreven en op de best mogelijke 
manier worden beschermd; betreurt de verliezen die door Europese ondernemers en 
burgers zijn geleden als gevolg van het niet behalen van deze doelstellingen;

5. is van mening dat er meer mondiale samenwerking nodig is om in de toekomst de 
intellectuele eigendomsrechten te handhaven en te moderniseren, wat noodzakelijk is voor 
het waarborgen van innovatie, werkgelegenheid en een open wereldhandel;

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie om IER-beleid te ontwikkelen om diegenen die 
hun eigen inhoud zonder IER wensen te creëren en te delen in staat te blijven stellen dit te 
doen;

7. verzoekt de Commissie om eindelijk een voorstel te presenteren voor een richtlijn inzake 
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de handhaving van het auteursrecht in het digitale domein dat is afgestemd op de huidige 
vereisten, zodat overeenkomsten met onze handelspartners kunnen worden gesloten op 
basis van moderne EU-wetgeving;

8. verzoekt de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden om 
Europese bedrijven politiek te ondersteunen die in derde landen opereren en worden 
geconfronteerd met verzoeken om door gebruikers gegenereerde inhoud te verwijderen, de 
vrije dienstverrichting te beperken of persoonlijke informatie te verstrekken op een manier 
die in strijd is met fundamentele rechten; merkt op dat bedrijven op de digitale markt vaak 
zonder grenzen opereren en dat de wetgeving van derde landen negatieve gevolgen kan 
hebben voor Europese gebruikers en consumenten; roept de Raad en de Commissie 
daarom op ervoor te zorgen dat de impact van de wetgeving van derde landen op 
natuurlijke of rechtspersonen in de EU wordt geminimaliseerd;

9. merkt op dat de elektronische handel zich buiten de traditionele en gebruikelijke 
regelgevende kaders voor de handel heeft ontwikkeld; benadrukt het belang van een 
uitbreiding van de internationale samenwerking binnen de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), teneinde de 
ontwikkeling van de mondiale digitale markt te beschermen en te waarborgen; dringt aan 
op een herziening en actualisering van de huidige Informatietechnologieovereenkomst 
(ITO) binnen de WTO en op het verkennen van de mogelijkheid van een internationale 
digitale economische overeenkomst (IDEA);

10. merkt op dat de toenemende inmenging van overheden en de toenemende regulering de 
open en onbeperkte aard van het internet belemmeren, waardoor het potentieel van een 
toenemende elektronische handel en het opereren van bedrijven uit de EU in de digitale 
economie worden beperkt; is van mening dat een benadering met meerdere 
belanghebbenden de beste manier is om ervoor te zorgen dat een evenwicht tussen 
publieke en private belangen op het internet en op de globale markt wordt gevonden; 
dringt aan op een internationale inspanning om de benodigde infrastructuren, met inbegrip 
van liberale regelgevingsstelsels, op te zetten die de uitbreiding van de digitale economie 
mogelijk maken, en verzoekt ontwikkelingslanden om de wederzijdse voordelen te 
vergroten overeenkomstig het beginsel "handel voor verandering";

11. is van mening dat de beperking van de toegang tot digitale markten en online 
consumenten van bedrijven uit de EU door middel van onder andere massale 
staatscensuur of beperkte markttoegang voor Europese online dienstverleners in derde 
landen een handelsbarrière is; verzoekt de Commissie en de Raad een 
vrijwaringsmechanisme in alle toekomstige handelsovereenkomsten op te nemen, met 
name die met bepalingen die invloed hebben op online diensten en online 
gemeenschappen van gebruikers die informatie delen, teneinde te verzekeren dat ICT-
bedrijven uit de EU niet door derden worden gedwongen om de toegang tot websites te 
beperken, door gebruikers gegenereerde inhoud te verwijderen of persoonlijke informatie, 
zoals persoonlijke IP-adressen, te verstrekken op een manier die in strijd is met de 
fundamentele rechten en vrijheden; verzoekt de Raad en de Commissie bovendien een 
strategie te ontwikkelen voor het aanvechten van maatregelen van derde landen die de 
toegang tot de globale online markten van bedrijven uit de EU beperken;
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12. benadrukt dat er behoefte is aan een meer stringente controle van de toeleveringsketens en
transparantiemechanismen en regelingen inzake verantwoordelijkheid voor bedrijven ten 
aanzien van de handel in producten (van basisgoederen en -apparatuur tot mobiele 
uitrusting) en diensten, die kunnen worden gebruikt om de mensenrechten en de digitale 
vrijheid te beperken; is van mening dat producten en diensten voor verstoring en 
interceptie als 'wegwerpproducten' kunnen worden geclassificeerd waarvan de export een 
goedkeuring vooraf behoeft; dringt er bij de Commissie op aan een nieuw ontwerp voor 
een regelgevingskader ten aanzien van de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik te 
presenteren dat de mogelijk schadelijke uitvoer van ICT-producten en -diensten naar 
derde landen aanpakt en voorziet in een coördinerende en controlerende rol voor de 
Commissie;

13. is van mening dat bedrijven bedrijfspraktijken moeten ontwerpen en uitvoeren die gericht 
zijn op het controleren van de mogelijke impact van nieuwe ICT-producten op de 
mensenrechten, ook in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, en op het garanderen dat zij 
niet medeplichtig zijn aan mogelijke mensenrechtenschendingen in derde landen; verzoekt 
de Commissie bedrijven uit de EU te voorzien van een breed scala aan informatie om te 
zorgen voor het juiste evenwicht tussen zakelijke belangen en de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven.
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