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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija (DLT) ir vispārēja pielietojuma tehnoloģija, kam 
varētu būt liels potenciāls tirdzniecības darījumos, izmantojot atbilstošus šifrēšanas un 
kontroles mehānismus; tā kā blokķēde ir viens no vairākiem DLT veidiem, kam, 
iespējams, varētu būt revolucionāra ietekme uz daudzām nozarēm;

B. tā kā DLT, jo īpaši blokķēde ir tehnoloģija, kuru raksturo automātiska trasēšana, 
atpazīšana, verificēšana un uzraudzība un kura varētu optimizēt pārredzamību un 
trasējamību, vairot uzticēšanos, veicināt konkurētspēju un inovācijas spēju, kā arī attīstīt 
jaunus sadarbības modeļus ES; tā kā iespējamie ieguvumi līdzi nes vairākas problēmas, 
tostarp enerģijas patēriņu un kiberapdraudējumu,

1. atbalsta tehnoloģiju un uzņēmējdarbības modeļa neitralitātes principu attiecībā uz 
jaunām tehnoloģijām, piemēram, DLT tirdzniecības jomā, un atbalsta inovācijām 
labvēlīgu ekosistēmu, kas nodrošina elastīgumu; uzsver, ka, pieņemot tiesību aktus par 
šo tehnoloģiju, izejot no tās lietojumiem, tiktu ierobežota inovācija un jaunu lietojumu 
radīšana;

2. norāda uz iespēju DLT integrēt ar citām tehnoloģijām, piemēram, lietu internetu, 
mākslīgo intelektu un kvantu skaitļošanu, un aicina uz vēl intensīvāku sadarbību ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai veicinātu pētījumus par to piemērojamību 
digitālajai pārveidei un starptautiskās tirdzniecības automatizācijai, kā arī publiskajam 
sektoram, jo īpaši saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”;

3. norāda, ka blokķēde kļūst par svarīgu instrumentu dažādos sektoros un nozarēs, jo īpaši 
finanšu nozarē un piegādes ķēdes modelēšanā;

4. uzsver, ka viedie līgumi var būt viens no galvenajiem elementiem, kas ļautu izmantot 
decentralizētus lietojumus starptautiskās tirdzniecības darījumos, bet brīdina, ka šobrīd 
šī tehnoloģija varētu vēl nebūt pietiekami nobriedusi, lai to uzskatītu par juridiski 
izpildāmu kādā no nozaru regulējumiem, un ka ir nepieciešami turpmāki risku 
novērtējumi; mudina izstrādāt tehniskos standartus viedajiem līgumiem un digitālo 
parakstu savstarpējai atzīšanai visā ES;

5. norāda uz svarīgo nozīmi, kāda šai tehnoloģijai varētu būt ES Enerģētikas savienības 
izveides pabeigšanā; atzīst, ka šīs tehnoloģijas izmantošana rada enerģijas patēriņa 
problēmu; norāda, ka blokķēde varētu nodrošināt daļu no risinājuma, ja tiktu izmantoti 
efektīvāki algoritmi, uzlabota enerģijas apmaiņas efektivitāte un enerģijas tīklu un 
decentralizētas enerģijas ražošanas projektēšana un izmantošana un dots ieguldījums 
enerģijas tirgu pārveidē;

6. uzsver, ka DLT globālajā tirdzniecībā var palīdzēt kontrolēt preču izcelsmi un ražošanas 
apstākļus, samazināt darījumu, apdrošināšanas un loģistikas izmaksas, atteikties no 
starpniekiem, palielināt uzticību starp līgumslēdzējām pusēm un apkarot kontrabandu 
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un nelegālu preču ievešanu; norāda, ka lielākā daļa lietojumu, kuros līdz šim izmanto 
DLT tirdzniecībā, ir balstīti uz slēgtajām virsgrāmatām; aicina Komisiju izpētīt 
paraugprakses un sadarboties ar dalībvalstu muitas dienestiem un nodokļu iestādēm 
koordinētās darbībās, kurās izmantotu DLT, lai uzlabotu uzraudzības, kontroles, 
drošības un verifikācijas mehānismus nelikumīgu maksājumu apkarošanai, veicinātu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas rīcībpolitiku un atklātu līdzekļu 
nelikumīgu piesavināšanos; aicina Komisiju apsvērt blokķēdes lomu viedo intelektuālā 
īpašuma tiesību izstrādē; norāda, ka šī tehnoloģija var būt alternatīva centrālajai 
uzraudzības iestādei darījumu modeļos, kuros šādai iestādei nevar uzticēties;

7. mudina operatorus nodrošināt, ka DLT konsensa mehānismi ir videi draudzīgi un 
energoefektīvi; uzsver, ka DLT ir datu ziņā sensitīva tehnoloģija un ka uz to būtu 
jāattiecina VDAR noteikumi;

8. uzsver, ka kiberdrošība ir ļoti svarīga uz DLT balstītiem lietojumiem, tostarp 
starptautiskajā tirdzniecībā, un atzīmē, ka tehnoloģiju attīstība var radīt jaunas 
problēmas; aicina Komisiju apzināt drošības problēmas, novērtēt tehnoloģiskos riskus 
un novērst tos; aicina panākt progresu attiecībā uz kvantu kriptogrāfiju;

9. uzsver, ka efektivitāte starptautiskajā tirdzniecībā prasa izstrādāt globālus standartus un 
sadarbspēju starp dažādām DLT, kā arī starp DLT un esošajām operētājsistēmām; aicina 
Komisiju pastiprināt sadarbību ar Starptautisko Standartizācijas organizāciju (ISO) un 
citām attiecīgām standartizācijas struktūrām un arī turpmāk veicināt starptautiskas 
programmas, lai izglītotu ES tirdzniecības partnerus;

10. uzsver, ka jaunas nozares rašanās ap blokķēdes tehnoloģiju līdzi nes augstas 
efektivitātes un ražīguma pieauguma potenciālu; uzsver blokķēdes sniegtos potenciālos 
ieguvumus, piemēram, administratīvā sloga samazinājumu MVU un jaunu 
nodarbinātības iespēju radīšanu šajā nozarē; aicina veikt pasākumus, lai mudinātu MVU 
un jaunuzņēmumus izpētīt DLT izmantošanas iespējas starptautiskās tirdzniecības 
darījumu uzlabošanā un tādas inovācijas ekosistēmas izveidē, kas samazina šķēršļus 
ienākšanai tirgū un atvieglo piekļuvi finansējumam;

11. uzsver, ka blokķēdi var izmantot regulatīvo tehnoloģiju (RegTech) lietojumos, 
ievērojami samazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas;

12. atzinīgi vērtē ES Blokķēžu novērošanas centra un foruma izveidi un aicina to pētīt 
lietojumus, kuru mērķis ir atvieglot starptautisko tirdzniecību; ar šo prasa Komisijai 
izpētīt iespēju paplašināt ES Blokķēžu novērošanas centra un foruma pilnvaras un 
iesaistīt attiecīgās vietējās un globālās ieinteresētās personas, lai risinātu turpmākās 
problēmas un stiprinātu atbalstu lēmumu pieņēmējiem.
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