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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. elismeri, hogy az internet a nyilvános tér részévé vált, ahol a határokon átnyúló 

kereskedelem, az innovatív piacfejlesztés, valamint a kölcsönös társadalmi és kulturális 

kapcsolatok új formái jöttek létre; úgy véli, hogy a digitális szabadságjogoknak kéz a 

kézben kell haladniuk a határokon átnyúló kereskedelemmel annak érdekében, hogy 

globális digitális gazdaságban az európai társaságok számára üzleti lehetőségeket 

teremtsenek és azokat optimalizálják; 

2. néhány új technológiát a változás katalizátorának tekint, amely hasznos lehet az alapvető 

szabadságjogok, az emberi jogok és az üzleti lehetőségek kiaknázása szempontjából; úgy 

véli, hogy az Európai Uniónak a jövőbeli kereskedelmi tárgyalások során az internet 

szabadságára és a digitális szabadságra – mint az emberi jogok elősegítő tényezőire – is ki 

kell térnie; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a szabadkereskedelmi 

megállapodások összefüggésében vegye fontolóra az olyan objektív és átlátható 

biztosítékok beépítését, amelyek biztosítják a nyílt internethez való korlátlan hozzáférést 

és az információ szabad áramlását, továbbá a hatályos jogszabályok szerinti egyéb 

szolgáltatások nyújtását; felszólít továbbá a polgárok, különösen az online 

kereskedelemben részt vevő internethasználók társadalomban való aktív demokratikus 

részvételének ösztönzését célzó biztonságos, független szoftver- és hardvermegoldások 

létrejöttét elősegítő stratégia kidolgozására; 

3. tudatában van annak az aggálynak, miszerint a polgárok, ahogy egyre többet hallják a 

szerzői jog kifejezést, úgy gyűlölik egyre jobban a mögötte rejlő tartalmat; elismeri a 

külkereskedelmi politika által a szerzői jog érvényesítési mechanizmusainak 

kialakításában játszott jelentős szerepet; 

4. elismeri, hogy a szellemi tulajdonjogok megfelelő védelme az információs és 

kommunikációs technológia és a média terén megvalósuló innováció, növekedés és 

munkahelyteremtés, valamint a műszaki innováció eszköze; tudatában van annak, hogy a 

digitális szabadságra vonatkozó stratégia és a közös kereskedelempolitika olyan eszközök 

lehetnek, amelyek biztosítják, hogy a szellemi tulajdonjogokat és kötelezettségeket 

egyértelműen meghatározzák és a lehető legmegfelelőbben oltalmazzák; sajnálatát fejezi 

ki az e célok megvalósításának elmulasztása folytán az európai vállalkozókat és 

polgárokat ért veszteségek miatt; 

5. úgy véli, hogy a jövőben globálisabb együttműködésre lesz szükség a szellemi 

tulajdonjogok oltalmazása és modernizálása érdekében, és hogy erre az innováció, a 

foglalkoztatás és a világkereskedelem nyitottsága érdekében mindenképpen szükség lesz; 

6. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a szellemi tulajdonjogok tekintetében 

dolgozzanak ki olyan politikát, amely lehetővé teszi a saját tartalmak kidolgozását és 

közzétételét anélkül, hogy szellemi tulajdonjogi igény merülne fel; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtsa be végre a digitális szerzői jogvédelem 
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érvényesítéséről szóló, a jelenlegi elvárásoknak megfelelő irányelvre irányuló javaslatát 

annak érdekében, hogy korszerű uniós jog alapján lehessen megállapodásra jutni 

kereskedelmi partnereinkkel; 

8. felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy nyújtson 

politikai támogatást azoknak az európai vállalatoknak, amelyeket harmadik országokban 

tevékenykednek és arra szólítanak fel, hogy töröljék a felhasználók által létrehozott 

tartalmakat, korlátozzák a szolgáltatásnyújtás szabadságát vagy oly módon adjanak meg 

személyes adatokat, amely sérti az alapvető jogokat; rámutat, hogy a digitális 

vállalkozások gyakran határokon átnyúló módon működnek, és a harmadik országok 

jogszabályai kedvezőtlenül hathatnak az európai felhasználókra és fogyasztókra; 

felszólítja ezért a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a harmadik országok 

jogszabályainak az EU-ban tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyekre 

kifejtett hatása minimálisra csökkenjen; 

9. rámutat, hogy az e-kereskedelem a hagyományos és szabványos 

kereskedelemszabályozási kereteken kívül alakult ki; hangsúlyozza a Világkereskedelmi 

Szervezeten (WTO) és a Szellemi Tulajdon Világszervezetén (WIPO) belüli fokozottabb 

nemzetközi együttműködés jelentőségét a globális digitális piac fejlődésének védelme és 

biztosítása érdekében; felhív a WTO információtechnológiai megállapodásának 

felülvizsgálatára és frissítésére, valamint arra, hogy az EU vizsgálja meg a nemzetközi 

digitális gazdasági megállapodás (IDEA) létrehozásának lehetőségét; 

10. rámutat, hogy az egyre fokozódó állami beavatkozás és szabályozás gátolja az internet 

nyitottságát és korlátok nélküli jellegét, ezáltal korlátozza az e-kereskedelem bővülésének 

lehetőségét és határt szab a digitális gazdaság területén tevékenykedő uniós 

vállalkozásoknak; úgy véli, hogy a többszereplős megközelítés lehet a leghatékonyabb a 

magán- és a közérdek közötti egyensúly biztosításában az internetet és a globális piacokat 

illetően; nemzetközi erőfeszítésre hív fel a digitális gazdaság terjeszkedéséhez szükséges 

infrastruktúra kiépítését illetően, ideértve a liberális szabályozási rendszereket is, és a 

felhívja a fejlődő országokat, hogy a „kereskedelem a változásért” elvvel összhangban 

fokozzák a kölcsönös haszonnal járó tevékenységeket; 

11. úgy véli, hogy az uniós vállalkozások digitális piacokhoz és online fogyasztókhoz való 

hozzáférésének – többek között – állami tömegcenzúra révén történő korlátozása, illetve 

az európai online szolgáltatók harmadik országbeli korlátozott piaci hozzáférése a 

kereskedelmi útjában álló akadályt képez; felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 

jövőbeli – különösen az online szolgáltatásokat és az online információmegosztó 

felhasználói közösségeket érintő rendelkezéseket tartalmazó – kereskedelmi 

megállapodásokba építsen be védelmi mechanizmust annak biztosítása érdekében, hogy 

az információs és kommunikációs technológiák területén működő uniós vállalatokat 

harmadik felek ne kötelezhessék arra, hogy a weboldalakhoz való hozzáférést korlátozzák, 

felhasználó által létrehozott tartalmat töröljenek vagy oly módon adjanak meg személyes 

adatokat – például a személyes IP-címet –, amely sérti az alapvető jogokat és 

szabadságjogokat; felhívja ezen túlmenően a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

az uniós társaságoknak a globális online piacokhoz való hozzáférését korlátozó, harmadik 

országok által hozott intézkedések felszámolására irányuló stratégiát; 
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12. hangsúlyozza, hogy az ellátási lánc szigorúbb ellenőrzésére, szigorúbb vállalati felelősségi 

rendszerekre és átláthatósági mechanizmusokra van szükség az olyan termékek – az 

alaptermékektől és berendezésektől a mobil eszközökig – és szolgáltatások kereskedelme 

tekintetében, amelyeket az emberi jogok és a digitális szabadság korlátozására lehet 

felhasználni; a zavarásra és lehallgatásra szolgáló műszaki termékeket és szolgáltatásokat 

„egyetlen célra használatos” tételeknek tekinti, amelyek kiviteléhez előzetes jóváhagyásra 

van szükség. sürgeti a Bizottságot, hogy a kettős felhasználású termékek kapcsán nyújtson 

be új szabályozási keretre irányuló tervezetet, amelyben kitér a potenciálisan ártalmas 

információs és kommunikációs technológiák harmadik országokba irányuló exportjára, 

valamint meghatározza a Bizottság koordinációs és ellenőrző szerepét; 

13. úgy véli, hogy a társaságoknak – többek között a kutatási és fejlesztési szakaszban is – az 

új IKT-termékek emberi jogokra gyakorolt esetleges hatásának nyomon követését célzó 

üzleti gyakorlatokat kellene kialakítaniuk és megvalósítaniuk, és biztosítaniuk kellene, 

hogy a harmadik országokban folyó emberi jogi jogsértésekben ne váljanak bűnrészessé; 

felszólítja a Bizottságot, hogy lássa el az uniós társaságokat széles körű tájékoztatással 

annak érdekében, hogy biztosított legyen az üzleti érdek és a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás közötti helyes egyensúly. 
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