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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že výroba a obchod v čím dál větší míře závisí na přeshraničním přenosu, 
ukládání a používání digitálních informací; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU podporovala 
svou  digitální transformaci s cílem usnadnit oživení  po pandemii COVID-19 a zvýšit 
svou odolnost k překonání budoucích výzev; konstatuje, že digitální transformace musí 
být v souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou a cíli EU v 
oblasti klimatu a životního prostředí; 

2. je přesvědčen, že Evropská unie musí přijmout naléhavá opatření, aby v digitální oblasti 
dohnala USA a Čínu, zvýšila počet globálně úspěšných technologických firem z EU a 
stala se hlavním aktérem stanovujícím standarty udržitelného digitálního globálního 
hospodářství založeného na datech, který zajistí dodržování hodnot EU, lidských práv, 
ochrany spotřebitelů, bezpečnost údajů a jejich ochranu;

3. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby digitální transformace posílila otevřené technologie, 
přenositelnost a interoperabilitu; poukazuje na to, že aktualizovaná obchodní dohoda by 
měla takovéto cíle zahrnovat;

4. bere na vědomí rizika neslučitelnosti přístupů různých obchodních partnerů, pokud jde 
o regulaci digitálního obchodu; vyjadřuje silnou podporu multilaterálním řešením v 
oblasti pravidel digitálního obchodu a udržitelnému otevírání trhů, jelikož přinesou 
konkrétní výhody podnikům, spotřebitelům a pracovníkům; žádá, aby  byla 
bezodkladně v rámci Světové obchodní organizace (WTO) uzavřena jednání o 
elektronickém obchodu a bylo dosaženo vyváženého výsledku; vyjadřuje politování nad 
tím, že vzhledem k neexistenci celosvětových pravidel čelí podniky z EU v oblasti 
digitálního trhu necelním překážkám, jako jsou neoprávněné požadavky týkající se 
lokalizace dat a povinného přenosu technologií; konstatuje, že tyto překážky jsou 
problémem především pro malé a střední podniky (MSP); poukazuje na to, že by 
celosvětová pravidla v oblasti digitálního obchodu mohla dále posílit ochranu 
spotřebitelů; podporuje, aby bylo moratorium WTO na elektronické přenosy trvalé, a 
zdůrazňuje, že je nutné vytvořit jasnou definici elektronických přenosů; žádá, aby byla 
přijata dohoda WTO o informačních technologiích a tato dohoda byla rozšířena a aby 
byl referenční dokument WTO o telekomunikačních službách v plném rozsahu 
proveden a ve větší míře přijímán;  

5. poukazuje na to, že je důležité zavést pravidla zakazující nucený převod práv duševního 
vlastnictví ve formě zdrojových kódů; v této souvislosti zdůrazňuje, že by EU neměla 
přijímat žádné závazky týkající se algoritmů; zdůrazňuje, že je důležité, aby byl 
zachován prostor veřejné politiky EU v oblasti auditu vysoce rizikových systémů umělé 
inteligence s cílem zajistit ochranu obchodních tajemství; vyzývá Komisi, aby pečlivě 
posoudila dopad doložky o zdrojovém kódu, která je v současné době předmětem 
jednání o elektronickém obchodu na úrovni WTO, na budoucí právní předpisy EU v 
oblasti umělé inteligence a aby do tohoto posouzení zapojila Evropský parlament;

6. bere na vědomí, že EU má ambici stát se světovým lídrem v oblasti vývoje a používání 
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umělé inteligence; vyzývá EU, aby například v rámci Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) a WTO úžeji spolupracovala s partnery na stanovení 
celosvětových norem pro umělou inteligenci v zájmu snížení překážek obchodu a 
budování důvěryhodné umělé inteligence v souladu s hodnotami EU; podporuje 
mezinárodní spolupráci mezi zeměmi OECD v otázkách regulace a v dalších otázkách 
týkajících se digitálního hospodářství, včetně globálního partnerství v oblasti umělé 
inteligence; vybízí EU, aby v této věci zintenzivnila práci s OSN a mezinárodními 
normalizačními orgány;

7. zdůrazňuje, že datové toky mají pro digitální obchod ústřední význam a že kromě toho, 
že se jedná o výrobní prostředek, se  údaje samy o sobě staly obchodovatelným 
aktivem; dále zdůrazňuje, že elektronické údaje představují pro digitální přechod 
klíčovou hospodářskou „surovinu“;  konstatuje, že přístup k datům a jejich zpracovaní 
jsou často nezbytné pro poskytování konkurenceschopných digitálních služeb, zejména 
těch, jež využívají umělou inteligenci; zdůrazňuje proto, že je třeba poskytnout 
výzkumným pracovníkům a podnikům větší volnost, aby mohli data využívat k rozvoji 
umělé inteligence v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR); 
konstatuje, že budování infrastruktury G5, která je v souladu se souborem opatření EU 
pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G, musí být v EU výrazně urychleno;  žádá Komisi, 
aby přijala pravidla digitálního obchodu, která posílí konkurenceschopnost podniků v 
EU a usnadní volný přenos datových toků přes hranice, přičemž musí být zajištěno, že 
budou dodržována pravidla EU v oblasti ochrany údajů a soukromí a ochrany 
spotřebitelů; podporuje zásadu, že údaje by měly být poskytovány přes hranice za 
předpokladu, že jsou zúčastněné strany schopny zavést vhodné právní nástroje pro 
ochranu a bezpečnost osobních údajů; zdůrazňuje, že v souladu s nařízením GDPR lze 
osobní údaje předávat zemím mimo EU prostřednictvím rozhodnutí o odpovídající 
ochraně, standardních smluvních doložek a závazných podnikových pravidel; vyzývá k 
tomu, aby se v budoucích obchodních dohodách řešily otázky ochrany údajů s cílem 
usnadnit proces rozhodování o odpovídající ochraně s obchodními partnery a doplnit 
ambiciózní a flexibilní ustanovení o přeshraničních datových tocích; konstatuje, že 
dvoustranná a regionální spolupráce v oblasti regulace, jako je podpora vzájemného 
uznávání, by mohla budoucí systém WTO doplňovat, přičemž je nutno zohlednit 
ochranu osobních údajů podle jednotlivých vnitrostátních právních předpisů; vyzývá k 
tomu, aby byla v dohodě WTO o elektronickém obchodu a v dohodách o volném 
obchodu EU důrazně zakázána neodůvodněná lokalizace údajů;

8. připomíná Komisi, že jakýkoli návrh týkající se jednotného digitálního trhu by měl být 
v plném souladu s mezinárodními povinnostmi EU, a to včetně povinností v rámci 
WTO a dvoustranných obchodních dohod; naléhavě žádá Komisi, aby v plném rozsahu 
posoudila geopolitické a strategické dopady svých návrhů; domnívá se, že EU by měla 
zůstat vzorem, pokud jde o budování ekonomiky, která se zakládá na  otevřených datech 
a řídí se pravidly, a měla by  podporovat sdílení dat mezi EU a třetími zeměmi; bere 
na vědomí uzavření dohody o asijském regionálním komplexním hospodářském 
partnerství (RCEP) založeném na pravidlech, která vytvořila základ pro největší projekt 
hospodářské integrace na světě; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že v RCEP chybí 
silná kapitola o udržitelném rozvoji, včetně závazků v oblasti ochrany životního 
prostředí a sociálních práv, což ukazuje, že je třeba, aby se EU ujala vedoucí pozice při 
stanovování celosvětových pravidel v oblasti digitálního hospodářství; je přesvědčen, že 
by EU měla prosazovat digitální pravidla, která jsou v souladu se zásadami demokracie, 
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lidskými právy a udržitelným rozvojem; v této souvislosti podporuje návrh na vytvoření 
Rady EU-USA pro obchod a technologie; požaduje, aby byl Evropský parlament 
průběžně a plně informován o pokroku dosaženém v souvislosti s tímto návrhem a aby 
mu byl svěřen dohled nad jednáními a budoucí činností Rady EU-USA pro obchod a 
technologie, a to s cílem podpořit transatlantickou spolupráci v digitálních záležitostech, 
včetně vývozních omezení týkajících se technologií a prověřování zahraničních přímých 
investic; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila co nejvyšší transparentnost; v této 
souvislosti podporuje práci na transatlantické dohodě v oblasti umělé inteligence s cílem 
dosáhnout silnějšího a širšího konsensu o zásadách etické umělé inteligence a správy 
údajů a v rámci těchto zásad podporovat inovace a sdílení údajů za účelem rozvoje 
umělé inteligence a přispívat k usnadnění obchodu a rozvoji slučitelných pravidel a 
společných norem v oblasti digitálního obchodu, aby se zajistila ústřední role EU při 
stanovování těchto norem; zdůrazňuje, že tato transatlantická dohoda o umělé 
inteligenci by měla mít rovněž kapitolu věnovanou zabezpečení údajů a ochraně údajů 
uživatelů a spotřebitelů; vyzývá obě strany, aby využily příležitost v podobě nové vlády 
prezidenta Bidena a okamžitě začaly pracovat na těchto otázkách a aby v OECD 
dosáhly dohody o spravedlivém zdanění digitální ekonomiky;

10. zdůrazňuje význam, který má digitální obchod a využívání technologie blockchain 
například pro usnadnění přístupu MSP ke světovým hodnotovým řetězcům, a to i v 
nejméně rozvinutých zemích, a pro zefektivňování a snižování nákladů přeshraničních 
obchodních procesů a transakcí; v této souvislosti konstatuje, že neprůhlednou regulační 
byrokracií a nadměrnou zátěží jsou nejvíce postiženy MSP, a proto zdůrazňuje, že je 
třeba zjednodušit a vyjasnit právní předpisy, aby se v MSP podpořil rozvoj a využívání 
digitálních technologií, zejména umělé inteligence; žádá Komisi, aby podporovala MSP 
při jejich digitální transformaci; poukazuje zejména na přínosy, kterých by bylo možné 
v této souvislosti dosáhnout, pokud jde o posílení ekonomického postavení žen a jejich 
dalšího začleňování; konstatuje, že používání technologie blockchain může podnikům 
usnadnit provádění činností v oblasti náležité péče;

11. konstatuje, že umělá inteligence je nedílnou součástí široké škály systémů, což zvyšuje 
počet možností, jak se do těchto systémů dostat, čehož mohou zneužívat subjekty s 
nekalými úmysly; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné posilovat kybernetickou 
bezpečnost podporou specifických norem, pokynů a osvědčených postupů, které 
vycházejí ze zkušeností průmyslu a jež pomohou společnostem zvládat rizika spojená s 
jejich kybernetickou bezpečností, zejména s ohledem na nárůst rozsáhlých 
kybernetických útoků ze zemí mimo EU, jejichž cílem je zneužití citlivých obchodních 
informací, jako jsou obchodní tajemství a duševní vlastnictví, a jejichž jsou společnosti 
z EU často oběťmi; konstatuje, že, pokud jde o vytvoření tlaku na nespolupracující 
státy, lze uvažovat o diplomatických opatřeních nebo ekonomických odvetných 
opatřeních; domnívá se, že dohoda v rámci OECD o tom, že  její členské země provádět 
vzájemnou průmyslovou špionáž, by od takovéhoto jednání odradila také země mimo 
EU;

12. zdůrazňuje význam dohod EU o volném obchodu při prosazování zájmů a hodnot 
společností, spotřebitelů a pracovníků v EU v globální digitální ekonomice a domnívá se, 
že doplňují konkurenceschopný jednotný digitální trh; za obzvláště zásadní považuje 
spolupráci se Spojeným královstvím, které hraje důležitou roli v globální digitální 
ekonomice; vítá kapitoly o digitálním obchodu a telekomunikacích v dohodě o obchodu 
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a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím a považuje je za standard pro jednání s 
dalšími rozvinutými obchodními partnery EU; vyzývá k začlenění kapitol o digitálním 
obchodu a telekomunikacích do všech budoucích dohod EU o volném obchodu; požaduje, 
aby se digitální obchod stal pilířem nové obchodní strategie EU;

13. zdůrazňuje, že je důležité napravit stávající nerovnováhu a narušení na globálním trhu, 
které brání růstu technologických společností v EU; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
spolupráci s USA, Japonskem a dalšími podobně smýšlejícími partnery na reformě 
pravidel WTO, mimo jiné v oblasti dotací, nucených transferů technologií a státních 
podniků; zdůrazňuje potřebu lépe prosazovat stávající obchodní a investiční dohody, 
směřovat k reciprocitě v některých oblastech obchodní a investiční politiky a 
vypracovat nové regulační rámce EU, včetně nového nástroje pro zahraniční subvence; 
považuje za nezbytné vytvořit podmínky pro podporu technologických společností v 
EU pomocí vhodných opatření v oblasti financování a vývozních úvěrů; podporuje, aby 
byly v právních předpisech a obchodních dohodách  EU vytvořeny záruky, které by 
všem aktérům v digitálním hodnotovém řetězci, včetně telekomunikací, bránily v 
chování narušujícím hospodářskou soutěž. 
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