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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et hajusraamatu tehnoloogia (distributed ledger technology, DLT) on 
üldotstarbeline tehnoloogia, millel võiks asjakohaste krüpteerimis- ja 
kontrollimehhanismide abil olla suur potentsiaal kaubandustehingutes; arvestades, et 
plokiahel on üks DLT liike, millel võiks paljudele tööstusharudele olla kahjulik mõju;

B. arvestades, et DLTd ja eriti plokiahel ehk tehnoloogia, mida iseloomustavad automaatne 
jälgimine, äratundmine, tõendamine ja järelevalve, võiksid tõhustada läbipaistvust ja 
jälgitavust, suurendada usaldust ning edendada ELis konkurentsivõimet ja 
innovatsioonisuutlikkust, uusi partnerlusi ja koostöömudeleid; arvestades, et võimaliku 
kasuga kaasnevad mitmed probleemid, näiteks energiatarbimine ja küberturvalisus;

1. toetab kaubandusvaldkonnas kujunemisjärgus tehnoloogiate, nt DLT puhul 
tehnoloogianeutraalsuse ja ärimudeli neutraalsuse põhimõtet ning 
innovatsioonisõbralikku ökosüsteemi, mis tagab paindlikkuse; rõhutab, et tehnoloogia 
reguleerimine selle rakenduste alusel piiraks innovatsiooni ja uute rakenduste loomist;

2. juhib tähelepanu võimalusele integreerida DLTd muude tehnoloogiatega, nagu asjade 
internet, tehisintellekt ja kvantandmetöötlus, ning nõuab täiendavat tõhustatud koostööd 
asjaomaste sidusrühmadega, et soodustada uuringuid nende rakendatavuse kohta 
rahvusvahelise kaubanduse digitaaltehnoloogiale üleminekul ja automatiseerimisel, aga 
ka avalikus sektoris, eelkõige digitaalse Euroopa programmi raames;

3. märgib, et plokiahel on muutumas eri sektorites ja tööstusharudes, eelkõige 
finantssektoris ja tarneahela modelleerimisel oluliseks vahendiks;

4. rõhutab, et arukad lepingud võivad olla oluline tegur, mis võimaldab kasutada 
rahvusvahelistes kaubandustehingutes detsentraliseeritud rakendusi, kuid hoiatab, et 
praegu ei pruugi see tehnoloogia olla piisavalt küps, et neid valdkondlike eeskirjade 
suhtes juriidiliselt jõustatavaks pidada, ning et vaja on täiendavaid riskihinnanguid; 
innustab töötama välja tehnilisi standardeid arukate lepingute jaoks ja digiallkirjade 
vastastikuseks tunnustamiseks kogu ELis;

5. võtab teadmiseks, et kõnealune tehnoloogia võib mängida olulist rolli ELi energialiidu 
väljakujundamisel; tunnistab väljakutset, mida kõnealuse tehnoloogia kasutamisel 
kujutab endast energia tarbimine; märgib, et plokiahel võiks olla osa lahendusest, 
kasutades tõhusamaid algoritme, parandades energiabörside tõhusust, tõhustades 
energiavõrkude ja detsentraliseeritud energiatootmise kavandamist ja kasutamist ning 
aidates kaasa energiaturgude ümberkujundamisele;

6. rõhutab DLTde potentsiaali maailmakaubanduses kaupade päritolu ja nende 
tootmistingimuste jälgimisel, tehingu-, kindlustus- ja logistikakulude vähendamisel, 
vahendajate ärajätmisel, tehingupartnerite vahelise usalduse suurendamisel ning 
salakauba ja ebaseaduslike kaupade sisenemisega võitlemisel; märgib, et enamik 
kaubanduses DLTsid kasutavaid rakendusi põhineb siiani loapõhistel andmebaasidel; 
kutsub komisjoni üles uurima parimaid tavasid ja tegema liikmesriikide tolli- ja 
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maksuasutustega koostööd koordineeritud meetmete valdkonnas, mis kasutavad DLTd, 
et tõhustada järelevalve-, kontrolli-, julgeoleku- ja kontrollimismehhanisme, et võidelda 
ebaseaduslike maksete vastu, hõlbustada rahapesuvastast poliitikat ja tuvastada varade 
omastamist; palub, et komisjon kaaluks plokiahela rolli arukate intellektuaalomandi 
õiguste arendamisel; märgib, et tehnoloogia võib pakkuda keskse järelevalveasutuse 
alternatiivi selliste mudelite puhul, kus seda asutust ei saa usaldada;

7. nõuab, et ettevõtjad tagaksid, et DLT konsensusmehhanismid oleksid 
keskkonnasõbralikud ja energiatõhusad; rõhutab, et DLT tehnoloogiad hõlmavad 
delikaatseid andmed ja nende suhtes tuleks kohaldada isikuandmete kaitse üldmääruse 
sätteid;

8. rõhutab, et küberturvalisus on DLT-põhiste rakenduste puhul äärmiselt oluline, sh 
rahvusvahelises kaubanduses, ning märgib, et tehnoloogilise arengu tagajärjel võivad 
tekkida uued probleemid; kutsub komisjoni üles uurima turvaprobleeme, hindama 
tehnoloogilisi riske ja võtma meetmeid nende probleemide lahendamiseks; nõuab 
kvantkrüptograafia arendamist;

9. rõhutab, et vajadus tõhususe järele rahvusvahelises kaubanduses nõuab ülemaailmsete 
standardite kehtestamist ja DLTde vahelist koostoimet, aga ka DLTde ja vanemate 
operatsioonisüsteemide koostalitlusvõimet; palub komisjonil tõhustada koostööd 
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ja muude asjakohaste standardimisorganitega 
ning veelgi rohkem edendada rahvusvahelisi programme, et ELi kaubanduspartnereid 
harida;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et uue tööstusharu esilekerkimine plokiahela ümber toob 
kaasa tõhususe suure kasvu ja suurema tootlikkuse; rõhutab plokiahelast saadavat 
potentsiaalset kasu, nagu VKEde halduskoormuse vähendamine ja uute 
tööhõivevõimaluste loomine tööstuses; nõuab meetmeid, mis innustaksid VKEsid ja 
idufirmasid uurima, kuidas kasutada DLTd rahvusvaheliste kaubandustehingute 
tõhustamiseks, ning arendama välja innovatsiooni ökosüsteemi, mis vähendab turule 
sisenemise tõkkeid ja lihtsustab juurdepääsu rahastamisele;

11. rõhutab asjaolu, et plokiahelat saab kasutada regulatiivtehnoloogia (RegTech) 
rakendustes, mis vähendab oluliselt nõuete täitmisega seotud kulusid;

12. väljendab heameelt ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi üle ning julgustab seda 
uurima rakendusi, mille eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust; palub 
komisjonil seepärast uurida võimalust laiendada ELi plokiahela vaatluskeskuse ja 
foorumi volitusi ning kaasata asjaomased kohalikud ja ülemaailmsed sidusrühmad, kes 
aitaksid lahendada tekkivaid probleeme ja saavutada otsusetegijate toetuse.
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