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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet erkänner att internet har blivit en del av den offentliga sfären, där det 

skapas nya former för gränsöverskridande handel, men också innovativ 

marknadsutveckling och social och kulturell interaktion. Parlamentet anser att digitala 

friheter och gränsöverskridande handel bör gå hand i hand för att skapa och optimera 

affärsmöjligheter för europeiska företag i den globala digitala ekonomin. 

2. Europaparlamentet anser att vissa nya tekniker fungerar som motorer för förändring och 

potentiellt är till nytta för de grundläggande friheterna, de mänskliga rättigheterna samt 

affärsmöjligheter. Parlamentet menar att Europeiska unionen borde inkludera internet och 

de digitala friheterna i framtida handelsförhandlingar som positiva faktorer för mänskliga 

rättigheter. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att mot bakgrund av 

frihandelsavtalen överväga möjligheten att införa objektiva och insynsvänliga 

säkerhetsspärrar som syftar till att upprätthålla obegränsad åtkomst till ett öppet internet 

och till att säkerställa ett fritt flöde av information och närliggande tjänster, i enlighet med 

gällande lagstiftning. Parlamentet vill utöver detta se en strategi för att främja säkra och 

fristående mjuk- och hårdvarulösningar som gynnar medborgarna i deras aktiva 

demokratiska samhällsdeltagande, särskilt internetanvändare som ägnar sig åt näthandel. 

3. Europaparlamentet är medvetet om den oro som orsakas av att vissa människor allt oftare, 

när de hör ordet upphovsrätt, känner hat inför det som det ordet står för. Parlamentet 

erkänner att utrikeshandelspolitiken haft stor betydelse för utformningen av mekanismerna 

för efterlevnaden av upphovsrätten. 

4. Europaparlamentet menar att det rimliga skyddet av immateriella rättigheter är ett verktyg 

för innovation, tillväxt och jobbskapande inom sektorn för informations- och 

kommunikationsteknik och mediesektorn, samt för teknisk innovation. Parlamentet förstår 

att strategin för digital frihet och den gemensamma handelspolitiken skulle kunna 

användas som verktyg för att se till att immateriella rättigheter och skyldigheter definieras 

klart och skyddas på bästa sätt. Parlamentet beklagar de förluster som europeiska 

entreprenörer och medborgare har ådragit sig till följd av misslyckandet med att uppnå 

dessa mål. 

5. Europaparlamentet anser att det behövs mer av globalt samarbete för att upprätthålla och 

modernisera de immateriella rättigheterna i framtiden, vilket är en nödvändighet för att 

säkra innovation, jobb och en öppen världshandel. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att utveckla en sådan 

politik för immateriella rättigheter att de som vill skapa eget innehåll och dela med sig av 

det utan att åberopa några immateriella rättigheter gör det i fortsättningen med. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att äntligen lägga fram ett förslag till direktiv 

om genomförandet av upphovsrätt på det digitala området, anpassat efter nutidens krav, så 

att avtal med våra handelspartner kan ingås på grundval av modern unionslagstiftning. 
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och den europeiska utrikestjänsten att 

ge politiskt stöd åt europeiska företag som verkar i tredjeländer där de anmodas att 

avlägsna användargenererat innehåll, där friheten att erbjuda tjänster begränsas eller där 

de ombeds tillhandahålla personliga uppgifter på sätt som bryter mot de grundläggande 

rättigheterna. Parlamentet påpekar att företag som erbjuder digitala tjänster ofta verkar 

över gränserna, och att lagstiftningen i tredjeländerna kan missgynna europeiska 

användare och konsumenter. Parlamentet uppmanar därför rådet och kommissionen att se 

till att minimera den inverkan som tredjeländers lagstiftning har på fysiska eller juridiska 

personer som bedriver verksamhet inom unionen. 

9. Europaparlamentet konstaterar att e-handeln utvecklat sig utanför de traditionella och 

sedvanliga regelverken för handeln och betonar att det behövs ett utökat internationellt 

samarbete inom Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsorganisationen för den 

intellektuella äganderätten (Wipo) för att skydda den globala digitala marknaden och se 

till att den utvecklas. Parlamentet efterlyser en översyn och en uppdatering av 

WTO:s nuvarande avtal om informationsteknik, och uppmanar EU att utreda möjligheten 

till ett internationellt avtal för den digitala ekonomin. 

10. Europaparlamentet konstaterar att ökade ingripanden i och regleringar av internet från 

myndighetshåll skadar dess öppna och gränslösa karaktär och således kringskär 

utvecklingsmöjligheterna för ökad e-handel och EU-företag inom den digitala ekonomin. 

Parlamentet anser att medverkan från flera olika parters sida är det bästa sättet att skapa 

en balans mellan offentliga och privata intressen på internet och på den globala 

marknaden, och efterlyser en internationell insats för utbyggnad av den infrastruktur som 

den digitala ekonomin behöver för att kunna expandera, bland annat i form av frisinnade 

regleringssystem, och uppmanar utvecklingsländerna till ökad ömsesidig nytta utgående 

från principen om handel för att uppnå förändring. 

11. Europaparlamentet anser att om EU-företagens tillträde till digitala marknader och 

konsumenter på internet begränsas med bland annat statlig censur i massiv skala, eller om 

tillträdet till marknaden i tredjeländer begränsas för europeiska leverantörer av tjänster på 

internet, är det fråga om handelshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att 

införa en skyddsmekanism i alla framtida handelsavtal, särskilt i de avtal som innehåller 

bestämmelser om tjänster på internet och om webbgemenskaper där man delar 

information, i syfte att se till att IKT-företag från EU inte av tredje part ska åläggas 

begränsa åtkomsten till webbsidor, avlägsna användargenererat innehåll eller 

tillhandahålla personuppgifter, till exempel personliga IP-adresser, på ett sätt som strider 

mot grundläggande fri- och rättigheter. Parlamentet uppmanar därutöver rådet och 

kommissionen att ta fram en strategi mot åtgärder som tredjeländer vidtar för att begränsa 

EU-företagens tillträde till de globala internetmarknaderna. 

12. Europaparlamentet understryker behovet av striktare kontroller av leverantörskedjan och 

system för företagsansvar och mekanismer för insyn vad avser handel med produkter – 

från basvaror och grundläggande utrustning till mobila enheter – och tjänster som kan 

användas för att kringskära de mänskliga rättigheterna och den digitala friheten. 

Parlamentet betraktar produkter och tjänster inom störnings- och avlyssningsteknik som 

”engångsartiklar” och export av sådana bör förhandsgodkännas. Parlamentet uppmanar 

med kraft kommissionen att lägga fram ett nytt förslag till regelverk för export av varor 
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med dubbla användningsändamål, där frågan om eventuellt skadlig export av 

IKT-produkter och IKT-tjänster till tredjeländer åtgärdas och kommissionen får 

en samordnande och övervakande roll. 

13. Europaparlamentet anser att företagen bör utforma och genomföra affärsmetoder med 

övervakning av nya IKT-produkters potentiella konsekvenser för de mänskliga 

rättigheterna, däribland på forsknings- och utvecklingsstadiet, och se till att produkterna 

inte finns med vid eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att ge EU-företagen omfattande upplysningar för att 

uppnå rätt balans mellan affärsintressen och företagens sociala ansvar. 
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