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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že internet sa stal súčasťou verejného priestoru, v ktorom prebiehajú nové formy 
cezhraničného obchodu a v ktorom odchádza k inovatívnemu rozvoju trhu a k 
spoločenskej a kultúrnej interakcii; nazdáva sa, že digitálna sloboda by mala ísť ruka v 
ruke s cezhraničným obchodom, aby sa vytvorili a optimalizovali obchodné príležitosti 
pre európske spoločnosti vo svetovom digitálnom hospodárstve;

2. nazdáva sa, že niektoré nové technológie umožňujú zmenu a sú možným prínosom pre 
základné slobody, ľudské práva a obchodné príležitosti; nazdáva sa, že Európska únia by 
mala do budúcich obchodných rokovaní zahrnúť internet a digitálnu slobodu, pretože 
umožňujú podporu ľudských práv; vyzýva Radu a Komisiu, aby v súvislosti s dohodami o 
voľnom obchode zvážili možnosť uplatňovania objektívnych a transparentných 
ochranných opatrení zameraných na ochranu neobmedzeného prístupu k voľnému 
internetu a zabezpečenie voľného toku informácií a súvisiacich služieb v súlade s 
existujúcimi právnymi predpismi; ďalej žiada stratégiu na presadzovanie bezpečných a 
nezávislých hardvérových a softvérových riešení, ktoré prispejú k aktívnej demokratickej 
účasti občanov v spoločnosti, najmä užívateľov internetu využívajúci on-line 
obchodovanie;

3. je si vedomý toho, že niektorí ľudia čoraz častejšie počujú slovo autorské práva a 
nenávidia to, čo sa skrýva za ním; uznáva dôležitú úlohu, ktorú zahraničná politika 
zohrala vo formovaní mechanizmov vymáhania autorských práv;

4. uznáva, že primeraná ochrana práv duševného vlastníctva je nástrojom na inováciu, rast a 
tvorbu pracovných miest v oblasti informačných a komunikačných technológií a médií a 
na technické inovácie; chápe, že stratégia digitálnej slobody a spoločná obchodná politika 
by mohli byť využité ako nástroje na zabezpečenie toho, aby boli práva duševného 
vlastníctva jasne definované a čo najúčelnejšie chránené; ľutuje straty, ktoré vznikli 
európskym podnikateľom a občanom v dôsledku neuspokojujúceho plnenia týchto cieľov;

5. nazdáva sa, že na presadzovanie a modernizáciu práv duševného vlastníctva, ktoré sú 
rozhodujúce pre zabezpečenie inovácií, zamestnanosti a otvoreného svetového obchodu, 
je v budúcnosti potrebná užšia globálna spolupráca;

6. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali politiku v oblasti práv duševného 
vlastníctva, ktorou sa naďalej umožní, aby tí, ktorí chcú vytvárať a šíriť vlastný obsah bez 
toho, aby nadobudli práva duševného vlastníctva, tak mohli urobiť;

7. vyzýva Komisiu, aby konečne predložila návrh smernice o vymožiteľnosti autorských 
práv v digitálnej oblasti, ktorá vyhovovať súčasným požiadavkám, aby mohli byť 
dosiahnuté dohody s našimi obchodnými partnermi na základe moderných európskych 
právnych predpisov;

8. vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby poskytli politickú 
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oporu európskym podnikom pôsobiacim v tretích krajinách, kde sa od nich žiada, aby 
odstraňovali obsah vytvorený užívateľmi, obmedzovali slobodu poskytovania služieb 
alebo poskytovali osobné informácie spôsobom, ktorý porušuje základné práva; poukazuje 
na to, že digitálne podniky často vyvíjajú svoju činnosť bez ohľadu na hranice a že právne 
predpisy tretích krajín môže mať negatívny dosah na európskych používateľov a 
spotrebiteľov; zároveň žiada Radu a Komisiu, aby zabezpečili minimalizáciu dosahu 
právnych predpisov tretích krajín na fyzické či právnické osoby pôsobiace v EÚ;

9. poznamenáva, že elektronický obchod sa vyvinul mimo tradičných a štandardných rámcov 
upravujúcich obchod; zdôrazňuje význam silnejšej medzinárodnej spolupráce so Svetovou 
obchodnou organizáciou (WTO) a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) 
v záujme ochrany a zabezpečenia rozvoja svetového digitálneho trhu; vyzýva na 
preskúmanie a aktualizáciu súčasnej dohody o informačných technológiách vo WTO a 
žiada EÚ, aby preskúmala možnosť uzavretia medzinárodnej dohody o digitálnom 
hospodárstve;

10. poznamenáva, že vyššie zapojenie vlády a regulácia internetu narúša jeho otvorenú a 
neobmedzenú povahu, čím obmedzuje potenciál, ktorý predstavuje pre zvýšenie 
elektronického obchodu, a bráni podnikom  EÚ pôsobiacim v digitálnom hospodárstve; je 
presvedčený, že prístup, ktorý spočíva v zapojení viacerých zainteresovaných strán, je tým 
najlepším prístupom na zabezpečenie rovnováhy medzi verejným a súkromným záujmom 
na internete a globálnom trhu; žiada, aby sa vyvinulo medzinárodné úsilie o vybudovanie 
potrebných infraštruktúr, ktoré umožnia rozšírenie digitálneho hospodárstva vrátane 
liberálnych regulačných režimov, a žiada rozvojové krajiny, aby zvýšili vzájomný 
prospech v súlade so zásadou „obchod pre zmenu“;

11. nazdáva sa, že obmedzenie prístupu podnikov EÚ k digitálnym trhom a spotrebiteľom on-
line okrem iného prostredníctvom masovej štátnej cenzúry a obmedzeného prístupu na trh 
európskym poskytovateľom služieb on-line v tretích krajinách je prekážkou obchodu; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby do všetkých budúcich obchodných dohôd začlenili ochranný 
mechanizmus, najmä do dohôd, ktoré obsahujú ustanovenia s dosahom na služby on-line a 
on-line spoločenstvá používateľov, ktorí si vymieňajú informácie, s cieľom zabezpečiť, 
aby tretie strany od spoločností EÚ pôsobiacich v informačných a komunikačných 
technológiách nevyžadovali, aby obmedzovali prístup k internetovým stránkam, 
odstraňovali obsah vytvorený užívateľmi alebo poskytovali osobné informácie, napr. 
osobné IP adresy, spôsobom, ktorý je v rozpore so základnými právami a slobodami; 
ďalej vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali stratégiu, ako napadnúť opatrenia tretích 
krajín, ktoré obmedzujú podnikom EÚ prístup k svetovým on-line trhom;

12. zdôrazňuje potrebu prísnejších kontrol dodávateľského reťazca, spolu s režimami 
zodpovednosti podnikov i transparentných mechanizmov pri obchodovaní s výrobkami –
od základného tovaru a vybavenia po mobilné zariadenia – a so službami, ktoré môžu byť 
zneužité na obmedzovanie ľudských práv a digitálnej slobody; považuje výrobky a služby 
v oblasti technológie na rušenie a zachytávanie obsahu za predmety „jednorazového 
použitia“, ktorých vývoz by mal byť podmienený predchádzajúcim schválením. naliehavo 
žiada Komisiu, aby predložila nový návrh regulačného rámca o vývoze tovaru s dvojakým 
použitím, v ktorom sa bude zaoberať vývozom potenciálne škodlivého vývozu tovaru a 
služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií do tretích krajín a v ktorom 
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sa bude predpokladať koordinačná a monitorovacia úloha Komisie;

13. je presvedčený, že spoločnosti by mali navrhnúť a zaviesť obchodné postupy, ktoré budú 
sledovať možný dosah nových výrobkov informačných a komunikačných technológií na 
ľudské práva, a to i vo fáze výskumu a vývoja, s cieľom zabezpečiť, aby nevznikla 
spoluúčasť pri možnom porušovaní ľudských práv v tretích krajinách; vyzýva Komisiu, 
aby poskytla spoločnostiam EÚ širokú škálu informácií s cieľom zabezpečiť správnu 
rovnováhu medzi obchodnými záujmami a sociálnou zodpovednosťou podnikov.



PE492.658v02-00 6/6 AD\913223SK.doc

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 18.9.2012

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

25
4
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell 
Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, 
Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, 
Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje 
Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols


