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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că internetul a devenit o parte a sferei publice în care sunt atinse noi căi de 
comerț transfrontalier împreună cu o dezvoltare inovatoare a pieței, precum și o 
interacțiune socială și culturală; consideră că libertățile digitale și comerțul transfrontalier 
ar trebui să se completeze reciproc pentru a crea și a optimiza oportunitățile de afaceri 
pentru întreprinderile europene în cadrul economiei digitale mondiale;

2. consideră că o parte dintre noile tehnologii favorizează schimbarea și aduc beneficii din 
perspectiva libertăților fundamentale, a drepturilor omului și a oportunităților de afaceri; 
consideră că Uniunea Europeană ar trebui să includă libertatea internetului și pe cea 
digitală în viitoarele negocieri comerciale atunci când se fac referiri la drepturile omului; 
invită Consiliul și Comisia, în contextul unor acorduri de liber schimb, să ia în considerare 
posibilitatea punerii în aplicare a unor garanții obiective și transparente destinate să 
mențină accesul nerestricționat la internetul deschis și să asigure libera circulație a 
informațiilor și a serviciilor asociate, în conformitate cu legislația actuală; mai mult, 
solicită o strategie de promovare a unor soluții sigure și independente de software și 
hardware pentru promovarea unei participări democratice active în societate a cetățenilor, 
în special a utilizatorilor de internet care se angajează în comerțul online; 

3. este conștient de preocupările asupra faptului că unele persoane aud tot mai des sintagma 
drepturi de autor și urăsc ceea ce se ascunde în spatele acesteia; recunoaște rolul important 
pe care l-a avut politica de comerț exterior în configurarea mecanismelor de punere în 
aplicare a drepturilor de autor;

4. recunoaște că protejarea adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este un
instrument de inovare, dezvoltare și creare de locuri de muncă în domeniul tehnologiilor 
informației și comunicațiilor (TIC) și al mass-mediei și pentru inovare tehnică; înțelege că 
strategia privind libertatea digitală și politica comercială comună ar putea fi utilizate ca 
instrumente de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală și că obligațiile sunt clar 
definite și protejate în cel mai bun mod posibil; regretă pierderile generate de antreprenorii 
și cetățenii europeni ca urmare a eșecului în a atinge aceste obiective;

5. consideră că este nevoie de mai multă cooperare la nivel mondial pentru a menține și a 
moderniza în viitor drepturile de proprietate intelectuală, acest lucru fiind vital pentru 
garantarea inovării, ocupării forței de muncă și a unui comerț mondial deschis;

6. solicită statelor membre și Comisiei să dezvolte o politică privind DPI pentru a permite în 
continuare celor care doresc să își creeze și să își partajeze propriul conținut fără să 
achiziționeze DPI pentru a face acest lucru;

7. solicită Comisiei să prezinte în sfârșit o propunere de directivă privind punerea în aplicare 
a drepturilor de autor în domeniul digital adaptată la solicitările actuale, astfel încât să 
poată fi încheiate acorduri cu partenerii noștri comerciali pe baza unei legislații europene 
moderne;
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8. solicită Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă să asigure un 
sprijin politic societăților europene care operează în țări terțe, atunci când se confruntă cu 
solicitări de eliminare a conținutului generat de utilizator, limitarea libertății serviciilor 
sau furnizarea de informații personale în moduri care încalcă drepturile fundamentale; 
arată că întreprinderile digitale operează adesea fără frontiere și că legislația statelor terțe 
poate afecta utilizatorii și consumatorii europeni; prin urmare, solicită de asemenea, 
Consiliului și Comisiei asigurarea că impactul legislației statelor terțe asupra persoanelor 
fizice care operează în UE este redus la minimum;

9. observă că e-comerțul s-a dezvoltat în afara cadrelor de reglementare comerciale standard 
tradiționale; subliniază importanța unei cooperări internaționale sporite în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale (OMPI) pentru a proteja și a garanta dezvoltarea pieței digitale mondiale; 
solicită revizuirea și actualizarea actualului Acord privind tehnologia informației (ATI) în 
cadrul OMC și ca UE să exploreze posibilitățile unui Acord privind economia digitală 
internațională (IDEA);

10. observă că implicarea tot mai mare la nivel guvernamental și reglementarea internetului 
aduce atingere naturii deschise și nerestricționate a acestuia, restricționând astfel 
potențialul pentru un e-comerț sporit și limitând întreprinderile UE care operează în 
economia digitală; consideră că o abordare multipartită reprezintă cel mai bun mijloc de  
garantare a unui echilibru între interesul public și cel privat, pe internet și pe piața 
mondială; solicită un efort internațional pentru a construi infrastructura necesară care să 
permită extinderea economiei digitale, inclusiv regimuri de reglementare liberale, și 
pentru ca țările în curs de dezvoltare să își sporească beneficiile reciproce, conform 
principiului „comerțul, promotor al schimbării”;

11. consideră că restricționarea accesului întreprinderilor din UE la piețele digitale și 
consumatorii online, printre altele, prin cenzurarea de stat sau accesul restricționat pe piețe 
pentru furnizorii europeni de servicii în țări terțe constituie o barieră în calea comerțului; 
solicită Comisiei și Consiliului să includă un mecanism de salvgardare în toate acordurile 
comerciale viitoare, în special cele care conțin dispoziții care afectează serviciile online și 
comunitățile de utilizatori online care partajează informații, pentru a garanta că 
societăților TIC din Uniunea Europeană nu li se solicită de către părțile terțe să 
restricționeze accesul la site-urile de internet, să înlăture conținutul creat de utilizatori sau 
să furnizeze informații cu caracter personal precum adrese personale de IP, în moduri care 
contravin drepturilor și libertăților fundamentale; solicită, în plus, Consiliului și Comisiei 
să dezvolte o strategie de contestare a măsurilor adoptate de țările terțe prin care este 
restricționat accesul întreprinderilor UE la piețele online mondiale;

12. subliniază necesitatea unor controale mai stricte ale lanțului de aprovizionare și sisteme de 
responsabilitate corporativă și mecanisme de transparență cu privire la comercializarea de 
produse (de la bunuri de bază și echipamente la telefoane mobile) și servicii, care pot fi 
utilizate pentru a limita drepturile omului și libertatea digitală; consideră că produsele și 
serviciile tehnologice de bruiere și interceptare sunt articole „cu utilizare unică” al căror 
export ar trebui să facă obiectul unei aprobări ex ante. solicită Comisiei să prezinte un nou 
proiect de cadru de reglementare privind exporturile cu dublă utilizare, care să abordeze 
exportul potențial dăunător de produse și servicii TIC către țările terțe și care să prevadă 
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Comisiei un rol de coordonare și monitorizare;

13. consideră că întreprinderile ar trebui să configureze și să pună în aplicare practici de 
afaceri care să monitorizeze posibilul impact al noilor produse TIC asupra drepturilor 
omului, inclusiv în faza de cercetare și dezvoltare și să garanteze absența complicității în 
posibilele încălcări ale drepturilor omului în țările terțe; solicită Comisiei să furnizeze 
întreprinderilor UE o gamă largă de informații pentru a garanta un echilibru adecvat între 
interesele întreprinderilor și responsabilitatea socială a întreprinderilor;
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