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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przyznaje, że internet stał się częścią przestrzeni publicznej, w której realizowane są nowe 
formy handlu transgranicznego w warunkach rozwoju innowacyjnego rynku oraz przy 
kontaktach społecznych i kulturowych; uważa, że wolność cyfrowa i handel 
transgraniczny powinny razem stworzyć i zoptymalizować możliwości biznesowe 
przedsiębiorstw europejskich w globalnej gospodarce cyfrowej;

2. postrzega niektóre nowe technologie jako czynniki umożliwiające zmiany i mające 
potencjalnie pozytywny wpływ na podstawowe wolności, prawa człowieka i możliwości 
biznesowe; uważa, że w przyszłych negocjacjach handlowych Unia Europejska powinna 
uwzględniać internet i swobody cyfrowe jako czynniki umożliwiające przestrzeganie praw 
człowieka; wzywa Radę i Komisję, by w związku z umowami handlowymi rozważyły 
możliwość wdrożenia w przyszłych umowach o wolnym handlu obiektywnych i 
przejrzystych środków ochronnych pozwalających utrzymać nieograniczony dostęp do 
otwartego internetu i zapewniających swobodny przepływ informacji i związanych z nim 
usług, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem; ponadto domaga się strategii 
wspierania bezpiecznych, niezależnych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu 
na rzecz wspierania aktywnego udziału demokratycznego wszystkich obywateli, w 
szczególności użytkowników Internetu dokonujących zakupów online;

3. jest świadom, że niektórzy ludzie coraz częściej na termin „prawa autorskie” reagują 
niechęcią i negatywnie odnoszą się do stojącej za nimi rzeczywistości; uznaje ważną rolę, 
jaką w kształtowaniu mechanizmów dochodzenia praw autorskich odegrała polityka 
handlu zagranicznego;

4. uznaje, że odpowiednia ochrona praw własności intelektualnej (PWI) jest narzędziem 
służącym innowacjom, rozwojowi i tworzeniu miejsc pracy w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i mediów oraz innowacjom technicznym; rozumie, 
że strategia wolności cyfrowej i wspólna polityka handlowa powinny służyć za narzędzia 
zapewnienia, by PWI i zobowiązania w tym zakresie zostały jasno określone i podlegały 
jak najlepszej ochronie; ubolewa nad stratami poniesionymi przez przedsiębiorstwa 
europejskie w wyniku nieosiągnięci tych celów;

5. uważa, że potrzebna jest współpraca w wymiarze bardziej globalnym, aby można było 
utrzymać i zmodernizować prawa własności intelektualnej w przyszłości, co ma 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia innowacyjności, zatrudnienia i otwartego handlu 
światowego;

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję do opracowania polityki w dziedzinie praw 
własności intelektualnej w taki sposób, aby tym, którzy pragną tworzyć treści i dzielić się 
z nimi bez praw własności intelektualnej, mogli zapewnić taką możliwość;

7. wzywa Komisję do przedstawienia w końcu wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
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egzekwowania praw autorskich w obszarze cyfrowym, który byłby dostosowany do 
obecnych wymogów, tak aby umowy zawierane z naszymi partnerami handlowymi 
opierały się na nowoczesnym prawie europejskim;

8. wzywa Radę, Komisję i ESDZ, by zapewniły polityczne wsparcie dla przedsiębiorstw 
europejskich działających w krajach trzecich, gdzie przedsiębiorstwa te borykają się z 
żądaniami usuwania treści stworzonych przez użytkowników, ograniczania swobody 
świadczenia usług czy udzielania informacji osobowych w sposób, który narusza prawa 
podstawowe; podkreśla, że przedsiębiorstwa cyfrowe często działają ponad granicami i że 
prawo państwa trzeciego może negatywnie wpłynąć na użytkowników i konsumentów 
europejskich; dlatego wzywa także Radę i Komisję, by zapewniły, że wpływ prawa 
państwa trzeciego na osoby fizyczne lub prawne działające w UE zostanie 
zminimalizowany;

9. zauważa, że e-handel rozwinął się poza tradycyjnymi i standardowymi ramami 
regulacyjnymi w dziedzinie handlu; podkreśla znaczenie zwiększonej współpracy 
międzynarodowej w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w celu ochrony i zapewnienia rozwoju 
światowego rynku cyfrowego; wzywa do przeglądu i aktualizacji bieżącej Umowy o 
Technologii Informacyjnej (ITA) w ramach WTO i apeluje do UE o rozważenie 
możliwości zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie gospodarki cyfrowej 
(International Digital Economy Agreement IDEA);

10. zauważa, że zwiększenie zaangażowania rządu i regulacji w dziedzinie internetu 
negatywnie wpływa na jego otwarty i nieograniczony charakter, ograniczając tym samym 
możliwości rozwoju e-handlu i przedsiębiorstw UE w gospodarce cyfrowej; uważa, że 
podejście obejmujące wiele stron jest najlepszym podejściem, aby zapewnić równowagę 
pomiędzy interesem publicznym i prywatnym w internecie i na rynku światowym; 
domaga się podjęcia wysiłków na szczeblu międzynarodowym, aby zbudować niezbędne 
infrastruktury pozwalające na ekspansję gospodarki cyfrowej, w tym liberalne systemy 
regulacyjne, również w krajach rozwijających się, aby zwiększyć wzajemne korzyści 
zgodnie z zasadą handlu na rzecz przemian;

11. uważa, że kwestie ograniczonego dostępu przedsiębiorstw z UE do rynków cyfrowych i 
konsumentów w internecie ze względu na m.in. masową cenzurę państwa lub ograniczony 
dostęp do rynku dla europejskich dostawców usług internetowych w krajach trzecich 
stanowią bariery w handlu; wzywa Komisję i Radę do wprowadzenia mechanizmu 
ochronnego we wszystkich przyszłych umowach handlowych, a w szczególności tych 
zawierających przepisy poświęcone usługom internetowym lub internetowym 
społecznościom użytkowników, którzy dzielą się informacjami w celu dopilnowania, aby 
strony trzecie nie wymagały od przedsiębiorstw z UE zajmujących się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi ograniczania dostępu do stron internetowych, usuwania 
treści stworzonych przez użytkowników czy udzielania informacji osobowych takich jak 
adresy IP w sposób, który jest sprzeczny z podstawowymi prawami i wolnościami; wzywa 
ponadto Radę i Komisję do opracowania strategii, która przeciwstawi się środkom państw 
trzecich ograniczającym dostęp przedsiębiorstw z UE do światowych rynków 
internetowych;
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12. podkreśla konieczność przeprowadzania bardziej rygorystycznych kontroli łańcucha 
dostaw oraz stworzenia systemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
mechanizmów gwarantujących przejrzystość w zakresie handlu produktami – od towarów 
podstawowych i sprzętu po urządzenia mobilne – i usługami, które mogą być 
wykorzystywane do ograniczania praw człowieka i wolności cyfrowej; uważa produkty i 
usługi oparte na technologii zakłócania i przechwytywania danych za produkty i usługi 
„jednorazowego użytku”, których eksport powinien podlegać zatwierdzeniu ex-ante. 
wzywa Komisję do przedstawienia nowego projektu ram regulacyjnych dotyczących 
eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania, podejmującego kwestię 
potencjalnie szkodliwego eksportu produktów i usług ICT do krajów trzecich i 
przewidującego dla Komisji rolę w zakresie koordynacji i nadzoru;

13. uważa, że przedsiębiorstwa powinny opracować i wdrożyć praktyki biznesowe 
monitorujące możliwy wpływ nowych produktów w zakresu ICT na prawa człowieka, 
również na etapie badań i rozwoju, tak aby przedsiębiorstwa nie były 
współodpowiedzialne za ewentualne łamanie praw człowieka w krajach trzecich; wzywa 
Komisję, aby przekazywała przedsiębiorstwom z UE informacje w szerokim zakresie, tak 
aby zapewnić odpowiednią równowagę pomiędzy interesami przedsiębiorstw i ich 
społeczną odpowiedzialnością.
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