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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Teknik för distribuerade liggare (distributed ledger technology (DLT)) är en teknik för 
allmänt bruk som genom lämpliga krypterings- och kontrollmekanismer kan ha en stor 
potential för handelstransaktioner. Blockkedjor är en av flera slags tekniker för 
distribuerade liggare som kan få en omvälvande inverkan på många branscher.

B. Teknik för distribuerade liggare och särskilt blockkedjeteknik, som kännetecknas av 
automatisk spårning, erkännande, verifiering och övervakning, kan optimera 
öppenheten och spårbarheten, vilket är förtroendeskapande och främjar 
konkurrenskraften och innovationskapaciteten samt nya samarbetsmönster i EU. De 
potentiella fördelarna åtföljs av flera utmaningar, däribland ökad energiförbrukning och 
it-säkerhet.

1. Europaparlamentet stöder principerna om teknikneutralitet och neutrala affärsmodeller i 
samband med ny teknik såsom teknik för distribuerade liggare inom handeln och stöder 
ett innovationsvänligt ekosystem som ger flexibilitet. Parlamentet betonar att 
lagstiftning om tekniken på grundval av dess tillämpningar skulle begränsa innovation 
och skapandet av nya tillämpningar.

2. Europaparlamentet noterar att tekniken för distribuerade liggare har potential att 
integreras med annan teknik, exempelvis sakernas internet, artificiell intelligens och 
kvantdatorteknik, och efterlyser ytterligare förbättrat samarbete med relevanta aktörer 
för att främja forskning om deras tillämpning i samband med den digitala omvandlingen 
och automatiseringen av den internationella handeln samt inom den offentliga sektorn, 
särskilt inom ramen för programmet för ett digitalt Europa.

3. Europaparlamentet noterar att blockkedjor håller på att bli ett viktigt verktyg inom olika 
områden och branscher, särskilt inom finanssektorn och leveranskedjemodeller.

4. Europaparlamentet understryker att smarta kontrakt kan vara en viktig möjliggörande 
faktor för decentraliserade tillämpningar vid internationella handelstransaktioner, men 
varnar för att denna teknik i dagsläget inte är tillräckligt mogen för att anses rättsligt 
bindande inom all sektorsspecifik reglering, och att ytterligare riskbedömning behövs. 
Parlamentet uppmuntrar utvecklingen av tekniska standarder för smarta kontrakt och för 
ömsesidigt erkännande av digitala signaturer i hela EU.

5. Europaparlamentet noterar den viktiga funktion som denna teknik kan ha i fullbordandet 
av EU:s energiunion. Parlamentet erkänner den utmaning som energiförbrukningen 
innebär när man använder denna teknik. Parlamentet noterar att blockkedjor kan bidra 
med en del av lösningen med hjälp av effektivare algoritmer, ökad effektivitet i 
energiutbyten, förbättrad utformning och användning av energinät och decentraliserad 
energiproduktion, vilket bidrar till omvandlingen av energimarknaderna.

6. Europaparlamentet betonar potentialen hos tekniken för distribuerade liggare inom den 
globala handeln för att övervaka varornas ursprung och deras tillverkningsförhållanden, 
minska transaktions-, försäkrings- och logistikkostnaderna, få bort mellanhänder, öka 
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tilliten mellan transaktionsparter samt bekämpa smuggling och införsel av olagliga 
produkter. De flesta tillämpningar som hittills använt teknik för distribuerade liggare 
inom handeln är baserade på tillståndsbelagda liggare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka bästa praxis och samarbeta med medlemsstaternas tull- och 
skattemyndigheter genom samordnade insatser och att med hjälp av tekniken för 
distribuerade liggare förbättra övervaknings-, kontroll-, och säkerhetsmekanismerna för 
att bekämpa oriktiga utbetalningar, underlätta åtgärder mot penningtvätt och avslöja 
förskingring av medel. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta blockkedjans 
funktion i utvecklingen av smarta immateriella rättigheter. Parlamentet noterar att 
tekniken kan tillhandahålla ett alternativ till den centrala tillsynsmyndigheten i modeller 
där man inte kan lita på denna myndighet.

7. Europaparlamentet uppmanar tjänsteleverantörerna att säkerställa att 
konsensusmekanismerna för tekniken för distribuerade liggare är miljövänliga och 
energieffektiva. Parlamentet betonar att tekniken är datakänslig och att den allmänna 
dataskyddsförordningen bör tillämpas.

8. Europaparlamentet betonar att it-säkerheten är avgörande för DLT-baserade 
tillämpningar, inbegripet för internationell handel, och konstaterar att den tekniska 
utvecklingen kan medföra nya problem. Kommissionen uppmanas att undersöka 
säkerhetsproblemen, bedöma de tekniska riskerna och vidta åtgärder för att lösa 
problemen. Framsteg bör göras vad gäller kvantkryptografi.

9. Europaparlamentet understryker att effektivitet inom internationell handel kräver 
globala standarder och driftskompatibilitet mellan DLT samt mellan DLT och äldre 
operativsystem. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka samarbetet med 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och andra relevanta 
standardiseringsorgan och att ytterligare främja internationella program för utbildning 
av EU:s handelspartner.

10. Europaparlamentet betonar att framväxten av en ny industri kring blockkedjor innebär 
möjligheter till hög effektivitet och en ökad produktivitet. Parlamentet betonar de 
potentiella fördelarna med blockkedjor, såsom en minskning av de administrativa 
bördorna för små och medelstora företag och skapandet av nya arbetstillfällen i 
näringslivet. Parlamentet efterlyser åtgärder som uppmuntrar små och medelstora 
företag och nystartade företag att undersöka användningen av teknik för distribuerade 
liggare för att främja den internationella handeln och utvecklingen av ett 
innovationsekosystem som minskar inträdeshindren och underlättar tillgången till 
finansiering.

11. Europaparlamentet betonar att blockkedjor kan användas i tillämpningar för 
regleringsteknik (RegTech), vilket avsevärt minskar kostnaderna för regelefterlevnad.

12. Europaparlamentet välkomnar EU:s observationsgrupp och forum för blockkedjor som 
uppmuntras att undersöka tillämpningar som ska underlätta internationell handel. 
Parlamentet uppmanar härmed kommissionen att undersöka möjligheten att utvidga 
mandatet för EU:s observationsgrupp och forum för blockkedjor och att involvera 
lokala och globala relevanta berörda parter i arbetet med att möta kommande 
utmaningar till stöd för beslutsfattare.
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