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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je internet postal del javnega prostora, v katerem se uresničujejo nove oblike 
čezmejne trgovine in inovativen razvoj trga, pa tudi družbeni in kulturni stiki; meni, da bi 
se morali digitalna svoboda in čezmejna trgovina podpirati in dopolnjevati ter tako 
ustvarjati in izboljševati poslovne priložnosti za evropska podjetja v svetovnem 
digitalnem gospodarstvu;

2. meni, da nekatere nove tehnologije omogočajo spremembe ter so potencialno koristne za 
temeljne svoboščine, človekove pravice in poslovne priložnosti; je prepričan, da bi morala 
Evropska unija svobodo interneta in digitalno svobodo vključiti v prihodnja trgovinska 
pogajanja, in sicer kot dejavnik zagotavljanja človekovih pravic; poziva Svet in Komisijo, 
naj v okviru prihodnjih sporazumov o prosti trgovini preučita možnost uporabe 
nepristranskih in preglednih varoval za ohranjanje neomejenega dostopa do odprtega 
interneta ter zagotavljanje prostega pretoka informacij in povezanih storitev v skladu z 
obstoječo zakonodajo; nadalje poziva k oblikovanju strategije za spodbujanje varnih in 
neodvisnih rešitev v zvezi s programsko in strojno opremo, s katerimi bi podprli aktivno 
in demokratično udeležbo državljanov v družbi, zlasti uporabnikov interneta, ki sodelujejo 
v spletni trgovini;

3. se zaveda zaskrbljenosti, da nekateri ljudje vse bolj sovražijo pomen, ki se skriva za 
pogosto slišanim izrazom avtorske pravice; priznava pomembno vlogo, ki jo je pri 
oblikovanju mehanizmov za uveljavljanje avtorskih pravic imela zunanjetrgovinska 
politika;

4. meni, da je ustrezna zaščita pravic intelektualne lastnine orodje za zagotavljanje inovacij 
in rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest v sektorju informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter medijskem sektorju, pa tudi za omogočanje tehničnih inovacij; razume, da 
bi bilo mogoče strategijo digitalne svobode in skupno trgovinsko politiko uporabiti kot 
orodji, s katerima bi zagotovili, da bi bile pravice in obveznosti intelektualne lastnine 
jasno opredeljene in čim bolje zavarovane; obžaluje izgube, ki so jih utrpeli evropski 
podjetniki in državljani zaradi nedoseganja teh ciljev;

5. meni, da je potrebnega več sodelovanja na svetovni ravni za ohranitev in posodobitev 
pravic intelektualne lastnine v prihodnosti, kar je bistvenega pomena za zagotavljanje 
inovacij, delovnih mest in odprte svetovne trgovine;

6. poziva države članice in Komisijo, naj razvijejo politiko pravic intelektualne lastnine, da 
bo ljudem še naprej omogočeno ustvarjanje in deljenje lastne vsebine brez pridobitve 
pravic intelektualne lastnine, če bodo tako želeli;

7. poziva Komisijo, naj končno predloži predlog direktive o uveljavljanju avtorskih pravic 
na digitalnem področju, ki bo v skladu s sedanjimi zahtevami, in tako omogoči sklepanje 
sporazumov s trgovinskimi partnerji na podlagi sodobne evropske zakonodaje;
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8. poziva Svet, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovijo politično 
podporo za evropska podjetja, ki delujejo v tretjih državah, v katerih se srečujejo z 
zahtevami, naj odstranijo vsebino, ki so jo objavili uporabniki, omejijo svobodo storitev 
ali predložijo osebne podatke tako, da bi s tem kršila temeljne pravice; poudarja, da 
digitalna podjetja pogosto delujejo brez meja ter da lahko zakonodaja tretjih držav 
negativno vpliva na evropske uporabnike in potrošnike; zato še poziva Svet in Komisijo, 
naj zagotovita, da bo vpliv zakonodaje tretjih držav na fizične ali pravne osebe, ki delujejo 
v EU, čim manjši;

9. ugotavlja, da se je elektronska trgovina razvila zunaj tradicionalnih in standardnih 
trgovinskih ureditvenih okvirov; poudarja pomen povečanega mednarodnega sodelovanja 
v Svetovni trgovinski organizaciji (STO) in Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino 
(WIPO) za zaščito in zagotavljanje razvoja svetovnega digitalnega trga; poziva k 
spremembi in posodobitvi veljavnega sporazuma o trgovini z izdelki informacijske 
tehnologije v STO in EU spodbuja, naj preuči možnost sklenitve mednarodnega 
sporazuma o digitalnem gospodarstvu,

10. ugotavlja, da povečano vladno vmešavanje in reguliranje ovirata odprtost in neomejenost 
interneta ter tako omejujeta možnosti za povečanje elektronske trgovine in zavirata 
podjetja EU, ki delujejo v digitalnem gospodarstvu; meni, da je sodelovanje več 
zainteresiranih strani najboljši način za izoblikovanje ravnovesja med javnimi in 
zasebnimi interesi na internetu in svetovnem trgu; spodbuja mednarodna prizadevanja, ki 
bi omogočila, da se zgradi potrebna infrastruktura za razširitev digitalnega gospodarstva, 
vključno z liberalnimi zakonskimi predpisi, ter poziva države v razvoju, naj povečajo 
vzajemne koristi v skladu z načelom trgovine za spremembe;

11. meni, da je omejevanje dostopa podjetij EU do digitalnih trgov in spletnih potrošnikov –
ki se med drugim izvaja z masovno državno cenzuro ali omejevanjem dostopa do trga za 
evropske ponudnike spletnih storitev v tretjih državah – trgovinska ovira; poziva Komisijo 
in Svet, naj v vse prihodnje trgovinske sporazume vključita varovalni mehanizem, in sicer 
zlasti v tiste, ki vsebujejo določbe z vplivom na spletne storitve in spletne skupnosti 
uporabnikov, ki delijo informacije, saj bi se tako zagotovilo, da tretje strani od podjetij za 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo iz EU ne bodo zahtevale, naj omejijo dostop 
do spletnih mest, odstranijo vsebino, ki so jo objavili uporabniki, ali posredujejo osebne 
podatke – na primer naslov IP – tako, da se s tem kršijo temeljne pravice in svoboščine; 
poleg tega poziva Svet in Komisijo, naj razvijeta strategijo za izpodbijanje ukrepov tretjih 
držav, ki omejujejo dostop podjetij EU do svetovnih spletnih trgov;

12. poudarja, da bi bilo treba strožje nadzirati dobavno verigo ter uvesti programe 
odgovornosti podjetij in mehanizme preglednosti za trgovino z izdelki (od osnovnega 
blaga in opreme do mobilnih naprav) in storitvami, ki jih je mogoče uporabiti za 
omejevanje človekovih pravic in digitalne svobode; ocenjuje, da so izdelki in storitve za 
motenje in prestrezanje blago za „enojno rabo“, zato bi moral biti njihov izvoz predmet 
vnaprejšnje odobritve; poziva Komisijo, naj predloži nov osnutek regulativnega okvira o 
izvozu blaga z dvojno rabo, ki bo obravnaval potencialno škodljivi izvoz izdelkov in 
storitev informacijske in komunikacijske tehnologije v tretje države ter predvidel 
usklajevalno in nadzorno vlogo  Komisije;
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13. meni, da bi morala podjetja oblikovati in izvajati poslovne prakse za nadzor nad možnimi 
vplivi novih izdelkov informacijskih in komunikacijskih tehnologij na človekove pravice, 
in sicer tudi v fazi raziskav in razvoja, ter za zagotovitev nesodelovanja pri možnih 
kršitvah človekovih pravic v tretjih državah; poziva Komisijo, naj podjetjem EU zagotovi 
širok razpon informacij za izoblikovanje ustreznega ravnovesja med poslovnimi interesi in 
družbeno odgovornostjo gospodarskih družb.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 18.9.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

25
4
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

William grof Dartmouthski, 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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols


