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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. uznává, že se internet stal součástí veřejného prostoru, v němž probíhají nové formy 

přeshraničního obchodu a v němž dochází k innovativnímu rozvoji trhu a k sociální 

a kulturní interakci; je přesvědčen, že přeshraniční obchod by měl jít ruku v ruce 

s digitálními svobodami, aby se vytvořily a optimalizovaly obchodní příležitosti pro 

evropské společnosti v globální digitální ekonomice; 

2. domnívá se, že některé nové technologie mohou přinést změnu a mít pozitivní vliv na 

základní svobody, lidská práva a obchodní příležitosti; je přesvědčen, že Evropská unie by 

měla do budoucích obchodních jednání zahrnout také svobodu internetu a digitální 

svobody jako prostředek podpory lidských práv; vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci 

dohod o volném obchodu zvážily možnost realizace objektivních a transparentních záruk 

zaměřených na zachování neomezeného přístupu k otevřenému internetu a zajištění 

volného toku informací a souvisejících služeb v souladu se stávajícími právními předpisy; 

dále žádá vytvoření strategie na podporu bezpečných, nezávislých softwarových 

a hardwarových řešení, jež přispějí k aktivnímu demokratickému zapojení občanů do 

společnosti, zejména pokud jde o uživatele internetu využívající online obchodování; 

3. je si vědom znepokojivé skutečnosti, že někteří lidé se stále častěji setkávají s pojmem 

autorská práva a vnímají velmi negativně to, co se za ním skrývá; uznává významnou 

úlohu zahraniční obchodní politiky při utváření mechanismů na prosazování autorských 

práv; 

4. uvědomuje si, že náležitá ochrana práv duševního vlastnictví je nástrojem na podporu 

inovací, růstu a vytváření pracovních míst v oblasti informačních a komunikačních 

technologií a sdělovacích prostředků a na podporu technických inovací; domnívá se, že 

strategie digitální svobody a společná obchodní politika by mohly sloužit k zajištění toho, 

aby byly práva a povinnosti vztahující se k duševnímu vlastnictví jasně definovány a co 

nejúčelněji chráněny; vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku neuspokojivého 

naplňování těchto cílů vznikají evropským podnikatelům a občanům ztráty; 

5. domnívá se, že k prosazování a modernizaci práv duševního vlastnictví je v budoucnosti 

nezbytná těsnější globální spolupráce, která je zásadním předpokladem pro zajištění 

inovací, zaměstnanosti a otevřeného světového obchodu; 

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby vypracovaly politiku práv duševního vlastnictví, která 

i nadále umožní všem, kteří si přejí vytvářet a šířit vlastní obsah, aniž by nabyli práv 

duševního vlastnictví, tak činit; 

7. vyzývá Komisi, aby konečně předložila návrh směrnice o prosazování autorských práv 

v digitální sféře, která by odpovídala současným požadavkům, aby mohly být sjednány 

dohody s našimi obchodními partnery na základě moderního evropského práva; 

8. vyzývá Radu, Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby poskytly politickou 
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podporu evropským společnostem působícím ve třetích zemích, kde čelí požadavku, aby 

odstranily obsah vytvořený uživateli, omezily svobodu služeb nebo poskytovaly osobní 

údaje způsobem, který je v rozporu se základními právy; poukazuje na to, že digitální 

podniky často fungují bez hranic a že právní předpisy třetích zemí mohou mít negativní 

dopad na evropské uživatele a zákazníky; vyzývá proto také Radu a Komisi, aby zajistily, 

že dopad právních předpisů třetích zemí na fyzické či právnické osoby působící v EU 

bude minimalizován; 

9. poznamenává, že elektronický obchod se vyvinul mimo tradiční a standardní rámce 

regulující obchod; zdůrazňuje význam prohloubení mezinárodní spolupráce ve Světové 

obchodní organizaci a Světové organizaci duševního vlastnictví pro ochranu a zajištění 

rozvoje globálního digitálního trhu; vyzývá k revizi a aktualizaci stávající dohody Světové 

obchodní organizace o informačních technologiích a žádá EU, aby prověřila možnost 

sjednání mezinárodní dohody o digitální ekonomice; 

10. konstatuje, že větší zasahování a regulace ze strany vlád narušuje otevřený a neomezený 

charakter internetu, a tím snižuje potenciál růstu elektronického obchodu a omezuje 

podniky EU působící v digitální ekonomice; je přesvědčen, že přístup, který spočívá 

v zapojení řady stran, nejlépe zajistí rovnováhu mezi veřejnými a soukromými zájmy na 

internetu a globálním trhu; vyzývá k mezinárodnímu úsilí o vybudování nezbytné 

infrastruktury, která umožní rozšíření digitální ekonomiky, včetně liberálních regulačních 

systémů, a vyzývá rozvojové země, aby zvýšily vzájemné výhody v souladu se zásadou 

„obchodem za změnu“; 

11. považuje omezení přístupu podniků EU k digitálním trhům a online zákazníkům 

prostřednictvím mimo jiné masové státní cenzury či omezený přístup evropských 

poskytovatelů online služeb na trh ve třetích zemích za překážku obchodu; vyzývá Komisi 

a Radu, aby do všech budoucích obchodních dohod, zejména do těch, které obsahují 

ustanovení týkající se online služeb a online společenství uživatelů, kteří sdílejí 

informace, začlenily ochranný mechanismus, který zajistí, že evropské společnosti 

působící v oblasti informačních a komunikačních technologií nebudou třetími stranami 

nuceny omezovat přístup na internetové stránky, odstraňovat obsah vytvořený uživateli 

nebo poskytovat osobní údaje jako např. osobní IP adresy způsobem, který porušuje 

základní práva a svobody; dále vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly strategii, jak 

napadnout opatření třetích zemí, jež omezují přístup společností EU ke globálním online 

trhům; 

12. zdůrazňuje nutnost přísnějších kontrol dodavatelského řetězce, programů sociální 

odpovědnosti společností a mechanismů zajišťujících transparentnost při prodeji výrobků 

(od základního zboží a vybavení po mobilní zařízení) a služeb, které mohou být zneužity 

k omezování lidských práv a digitální svobody; považuje výrobky a služby v oblasti 

technologií na rušení a zachycování obsahu za předměty „jednoho užití“, jejichž vývoz by 

měl podléhat předchozímu schválení; naléhavě žádá Komisi, aby předložila nový návrh 

regulačního rámce pro vývoz zboží dvojího užití, který by se zabýval potenciálně 

škodlivým vývozem produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních 

technologií do třetích zemí a stanovil koordinační a monitorovací úlohu Komise; 

13. je přesvědčen, že společnosti by měly vytvořit a uplatňovat obchodní postupy, které 
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umožní sledovat případné dopady nových produktů v oblasti informačních 

a komunikačních technologií na lidská práva, a to i ve fázi výzkumu a vývoje, a zajistí, 

aby se tyto společnosti nepodílely na případném porušování lidských práv ve třetích 

zemích; vyzývá Komisi, aby poskytla podnikům EU široké spektrum informací, aby byla 

vytvořena náležitá rovnováha mezi podnikatelskými zájmy a sociální odpovědností 

společností. 
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