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PASIŪLYMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pripažįsta, kad internetas šiandien – tai viešosios erdvės dalis, kurioje sukurti nauji 

tarpvalstybinės prekybos būdai ir pasiekta novatoriška rinkos plėtra, taip pat socialinė ir 

kultūrinė sąveika; mano, kad siekiant kurti ir optimizuoti Europos įmonių verslo 

galimybes pasaulinėje skaitmeninėje ekonomikoje, skaitmeninė laisvė ir tarpvalstybinė 

prekyba turėtų būti plėtojamos tuo pačiu tempu; 

2. mano, kad kai kurios naujos technologijos sudaro sąlygas pokyčiams ir gali būti 

naudingos užtikrinant pagrindines laisves, žmogaus teises ir verslo galimybes; mano, kad 

Europos Sąjungą ateityje derėdamasi dėl prekybos turėtų įtraukti internetą ir skaitmeninę 

laisvę kaip žmogaus teisių užtikrinimo sąlygą; ragina Tarybą ir Komisiją, sudarant 

laisvosios prekybos susitarimus, apsvarstyti galimybę įgyvendinti objektyvias ir skaidrias 

apsaugos priemones, kuriomis būtų išsaugotos galimybės naudotis atviru internetu ir 

užtikrintas laisvas informacijos srautas bei susijusios paslaugos, laikantis taikomų teisės 

aktų; be to, ragina nustatyti strategiją siekiant skatinti saugius ir nepriklausomus 

programinės ir aparatinės įrangos sprendinius, kuriais piliečiai, ypač interneto naudotojai 

internetinės prekybos srityje, būtų skatinami aktyviai demokratiškai dalyvauti visuomenės 

veikloje; 

3. supranta susirūpinimą dėl to, kad kai kurie žmonės vis dažniau girdi žodžius „autorių 

teisės“ ir pradeda vis labiau nemėgti to, ką jie reiškia; pripažįsta svarbų vaidmenį, kuris 

tenka užsienio prekybos politikai formuojant autorių teisių įgyvendinimo priemones; 

4. pripažįsta, kad tinkama intelektinės nuosavybės teisių apsauga – tai priemonė siekiant 

užtikrinti inovacijas, augimą ir darbo vietų kūrimą informacinių ir ryšių technologijų 

(IRT) bei žiniasklaidos srityje, taip pat siekiant inovacijų technikos srityje; supranta, kad 

skaitmeninės laisvės strategija ir bendra prekybos politika galėtų būti panaudotos kaip 

priemonės norint užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisės ir prievolės būtų aiškiai 

apibrėžtos ir apsaugotos geriausiu būdu; apgailestauja dėl nuostolių, kuriuos patyrė 

Europos verslininkai ir piliečiai dėl to, kad nepavyko pasiekti šių tikslų; 

5. mano, kad būtinas glaudesnis bendradarbiavimas pasaulio mastu siekiant išlaikyti ir 

atnaujinti intelektinės nuosavybės teises ateityje, nes tai itin svarbu norint užtikrinti 

inovacijas, užimtumą ir atvirą pasaulinę prekybą; 

6. ragina valstybes nares ir Komisiją taip plėtoti intelektinės nuosavybės teisių politiką, kad 

norintys kurti savo pačių turinį ir juo dalytis neturėdami intelektinės nuosavybės teisių 

galėtų tai daryti ir toliau; 

7. ragina Komisiją pagaliau pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl autorių teisių 

įgyvendinimo skaitmeninėje aplinkoje, kuris būtų pritaikytas prie dabartinių reikalavimų, 

kad remiantis moderniais ES teisės aktais būtų galima sudaryti susitarimus su mūsų 

prekybos partneriais; 
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8. ragina Tarybą, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą politinėmis priemonėmis 

paremti Europos įmones, veikiančias trečiosiose šalyse, kuriose jų prašoma šalinti 

vartotojų sukurtą turinį, apriboti laisvę teikti paslaugas arba teikti asmens duomenis 

tokiais būdais, kuriais pažeidžiamos pagrindinės teisės; atkreipia dėmesį į tai, kad 

skaitmeninės įmonės dažnai veikia nepaisydamos valstybės sienų ir kad trečiųjų šalių 

teisės aktai gali daryti neigiamą poveikį Europos naudotojams ir vartotojams; taigi taip pat 

ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti kuo mažesnį trečiosios šalies priimtų teisės aktų 

poveikį ES veikiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims; 

9. pažymi, kad elektroninė prekyba vystosi už tradicinės ir standartinės prekybos 

reguliavimo sistemos ribų; pabrėžia, kad svarbu glaudžiau bendradarbiauti tarptautiniu 

lygiu Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės 

organizacijoje (angl. WIPO) siekiant apsaugoti ir užtikrinti pasaulinės skaitmeninės rinkos 

plėtrą; ragina Pasaulio prekybos organizacijoje persvarstyti ir atnaujinti taikomą 

Informacinių technologijų susitarimą (ITS) ir ragina ES ištirti galimybes sudaryti 

Tarptautinį skaitmeninės ekonomikos susitarimą; 

10. pažymi, kad didesniu valstybės dalyvavimu ir reguliavimu varžomas atviras ir neribotas 

interneto pobūdis, taip apribojant aktyvesnės elektroninės prekybos galimybes ir suvaržant 

ES verslo įmones, veikiančias skaitmeninėje ekonomikoje; mano, kad požiūris, pagrįstas 

daugelio suinteresuotų šalių dalyvavimu, – geriausias būdas siekiant užtikrinti viešųjų ir 

privačių interesų pusiausvyrą internete ir pasaulinėje rinkoje; ragina imtis tarptautinių 

veiksmų siekiant sukurti būtiną infrastruktūrą, kad būtų sudarytos sąlygos skaitmeninės 

ekonomikos plėtrai, įskaitant liberalius reguliavimo režimus, ir ragina besivystančias šalis 

siekti didesnės abipusės naudos laikantis „prekybos siekiant pokyčių“ principo; 

11. laikosi nuomonės, kad ES įmonių prieigos prie skaitmeninių rinkų ir interneto vartotojų 

apribojimas panaudojant, be kita ko, visuotinės valstybinės cenzūros arba patekimo į rinką 

ribojimo priemones, taikomas ES paslaugų internetu teikėjams trečiosiose šalyse, – tai 

kliūtis prekybai; ragina Komisiją ir Tarybą į visus būsimus prekybos susitarimus, ypač 

tuos, kuriuose numatytos nuostatos, susijusios su internetu teikiamomis paslaugomis ir 

internetinėmis naudotojų bendruomenėmis, kurios dalijasi turiniu, įtraukti apsaugos 

priemonę siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalys nereikalautų, jog ES IRT įmonės ribotų 

prieigą prie interneto svetainių, šalintų naudotojų sukurtą turinį arba teiktų asmens 

duomenis, pvz., asmeninius IP adresus, tokiais būdais, kuriais pažeidžiamos pagrindinės 

teisės ir laisvės; be to, ragina Tarybą ir Komisiją parengti strategiją siekiant spręsti 

trečiųjų šalių taikomų priemonių, kurios riboja ES įmonių patekimą į pasaulines interneto 

rinkas, klausimą; 

12. pabrėžia poreikį nustatyti griežtesnę tiekimo grandinės kontrolę ir įmonių socialinės 

atsakomybės sistemas bei skaidrumo priemones, taikomas prekybai gaminiais (nuo 

pagrindinių prekių ir įrangos iki mobiliųjų prietaisų) ir paslaugomis, kuriais gali būti 

pasinaudojama siekiant apriboti žmogaus teises ir skaitmeninę laisvę; mano, kad tyčinio 

trikdymo ir perėmimo technologijos bei paslaugos – tai vienkartinio naudojimo prekės, 

kurių eksportas turėtų būti tvirtinamas ex ante; primygtinai ragina Komisiją pateikti naują 

reguliavimo sistemos projektą dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto, kuriuo būtų 

sprendžiama galbūt žalingo IRT prekių ir paslaugų eksporto į trečiąsias šalis problema ir 

Komisijai būtų numatytas koordinavimo ir stebėsenos vaidmuo; 
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13. mano, kad įmonės turėtų sukurti ir įgyvendinti verslo praktiką, kurią taikant būtų stebimas 

(taip pat mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros etapu) galimas naujų IRT gaminių 

poveikis žmogaus teisėms ir užtikrinama, kad nebūtų prisidedama prie galimų žmogaus 

teisių pažeidimų trečiosiose šalyse; ragina Komisiją suteikti ES įmonėms įvairią 

informaciją, kad būtų užtikrinta tinkama verslo interesų ir įmonių socialinės atsakomybės 

pusiausvyra; 
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