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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat productie en handel steeds meer afhankelijk zijn van digitale informatie 
die over grenzen heen wordt vervoerd, opgeslagen en gebruikt; benadrukt dat de EU 
haar digitale transitie een impuls moet geven om haar herstel van de COVID-19-
pandemie te bevorderen en haar veerkracht te versterken, teneinde uitdagingen in de 
toekomst het hoofd te kunnen bieden; merkt op dat de digitale transitie in 
overeenstemming moet zijn met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, 
de Overeenkomst van Parijs en de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU; 

2. is van mening dat de Europese Unie dringend maatregelen moet nemen om de digitale 
kloof met de VS en China te dichten, teneinde het aantal technologiebedrijven met 
wereldwijd succes in de EU te verhogen en een voortrekkersrol te spelen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame digitale data-economie die de eerbiediging 
van de waarden van de EU, de mensenrechten, de consumentenbescherming, 
gegevensbeveiliging en gegevensbescherming waarborgt;

3. benadrukt dat de digitale transitie open technologieën, portabiliteit en interoperabiliteit 
moet versterken; wijst erop dat de bijgewerkte handelsovereenkomst met China 
dergelijke doelstellingen moet omvatten;

4. wijst op de risico’s van incompatibiliteit tussen de benaderingen van verschillende 
handelspartners inzake de regulering van digitale handel; is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor de digitale handel en het duurzaam 
openstellen van markten teneinde concrete voordelen voor ondernemingen, 
consumenten en werknemers op te leveren; dringt erop aan dat de plurilaterale 
onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over e-handel zo spoedig 
mogelijk worden afgerond, met een evenwichtig resultaat; betreurt dat EU-bedrijven, bij 
gebrek aan mondiale regels, te maken kunnen krijgen met niet-tarifaire belemmeringen 
in de digitale handel, zoals ongerechtvaardigde geoblocking, gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake technologieoverdracht; wijst erop dat deze belemmeringen 
met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) een probleem kunnen 
zijn; benadrukt dat mondiale regels voor digitale handel de consumentenbescherming 
nog verder kunnen verbeteren; pleit ervoor het WTO-moratorium op elektronische 
transmissies permanent te maken, en benadrukt dat duidelijkheid moet worden verschaft 
over de definitie van elektronische transmissies; dringt erop aan dat de 
Informatietechnologieovereenkomst van de WTO, de uitbreiding daarvan en het 
referentiedocument van de WTO inzake telecommunicatiediensten volledig worden 
uitgevoerd en breder worden ingevoerd;  

5. wijst op het belang van de invoering van disciplines die de gedwongen overdracht van 
intellectuele-eigendomsrechten in de vorm van broncodes verbieden; onderstreept in dit 
verband dat de EU geen toezeggingen mag doen met betrekking tot algoritmen; wijst 
erop dat de EU haar openbare beleidsruimte voor de controle van AI-systemen met 
hoog risico moet behouden, om de bescherming van bedrijfsgeheimen te waarborgen; 
verzoekt de Commissie zorgvuldig te beoordelen welke gevolgen de broncodeclausule, 
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waarover momenteel wordt gesproken in de onderhandelingen op WTO-niveau over e-
handel, zal hebben voor de toekomstige EU-wetgeving inzake AI, ook wat de impact op 
de consumentenrechten betreft, en vraagt dat het Europees Parlement daarbij betrokken 
wordt;

6. erkent de ambitie om van de EU een wereldleider op het gebied van ontwikkeling en 
toepassing van AI te maken; dringt er bij de EU op aan nauwer samen te werken met 
partners als de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
en de WTO om mondiale normen voor AI vast te stellen, met als doel 
handelsbelemmeringen weg te nemen en betrouwbare, met de waarden van de Unie in 
overeenstemming zijnde AI te bevorderen; steunt de samenwerking inzake 
internationale regelgeving alsook andere vormen van samenwerking tussen de OESO-
landen op het gebied van digitale economie, zoals het Global Partnership on Artificial 
Intelligence; moedigt de EU aan haar werkzaamheden in dit verband met de VN en 
internationale normalisatie-instellingen te intensiveren;

7. wijst erop dat gegevensstromen van centraal belang zijn voor digitale handel, en dat 
gegevens niet alleen een productiemiddel zijn, maar zelf een verhandelbaar goed zijn 
geworden; onderstreept voorts dat elektronische gegevens een belangrijke economische 
“grondstof” vormen voor de digitale transitie; merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak onontbeerlijk zijn voor concurrerende digitale diensten, 
met name diensten die gebruikmaken van AI; benadrukt daarom dat onderzoekers en 
bedrijven meer vrijheid moeten krijgen om gegevens te gebruiken voor de ontwikkeling 
van AI, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG); merkt op dat de bouw van 5G-infrastructuur die in overeenstemming is met de 
doelstellingen van het EU-instrumentarium inzake 5G-cyberbeveiliging, in de EU 
sneller moet verlopen; roept de Commissie op om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van EU-bedrijven vergroten, het 
consumentenvertrouwen waarborgen en het vrije verkeer van gegevens over de grenzen 
heen vergemakkelijken, waarbij moet worden gewaarborgd dat de 
gegevensbeschermings- en privacyregels en consumentenbeschermingsnormen van de 
EU worden nageleefd; steunt het beginsel dat gegevens vrij over grenzen heen moeten 
kunnen stromen, op voorwaarde dat de betrokken partijen passende, wettelijk 
vastgestelde doorgifte-instrumenten voor de bescherming en beveiliging van 
persoonsgegevens overeenkomen; wijst erop dat volgens de AVG persoonsgegevens 
kunnen worden overgedragen naar derde landen op basis van adequaatheidsbesluiten, 
modelcontractbepalingen en bindende bedrijfsvoorschriften; dringt erop aan dat 
overwegingen betreffende gegevensbescherming worden opgenomen in toekomstige 
handelsovereenkomsten, met als doel het proces van de adequaatheidsbesluiten met 
handelspartners te vergemakkelijken en ambitieuze en flexibele bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gegevensstromen toe te voegen; merkt op dat bilaterale en 
regionale samenwerking op regelgevingsgebied, bijvoorbeeld door wederzijdse 
erkenning te bevorderen, de toekomstige WTO-overeenkomst inzake e-handel zou 
kunnen aanvullen, rekening houdend met het niveau van bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig de respectievelijke nationale wetgeving; roept op tot 
het daadkrachtig verbieden van ongerechtvaardigde gegevenslokaliseringspraktijken in 
de WTO-overeenkomst inzake e-handel en EU-vrijhandelsovereenkomsten;

8. herinnert de Commissie eraan dat voorstellen over de digitale eengemaakte markt 
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volledig in overeenstemming moeten zijn met de internationale verplichtingen van de 
EU, met inbegrip van de WTO- en bilaterale handelsovereenkomsten; spoort de 
Commissie aan om de geopolitieke en strategische gevolgen van haar voorstellen 
volledig te beoordelen; is van oordeel dat de EU een rolmodel moet blijven wat betreft 
het bouwen van een open, op regels gebaseerde data-economie, en dat zij het delen van 
gegevens tussen de EU en derde landen moet bevorderen;9. wijst op de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels gebaseerde Aziatisch regionaal alomvattend 
economisch partnerschap (de RCEP-overeenkomst), dat de weg heeft geëffend voor het 
grootste economische-integratieproject ter wereld; betreurt echter het gebrek aan een 
robuust hoofdstuk over duurzame ontwikkeling met toezeggingen inzake milieubehoud 
en sociale rechten in de RCEP-overeenkomst, waaruit blijkt dat de EU het voortouw 
moet nemen bij het vaststellen van mondiale regels voor de digitale economie; is van 
mening dat de EU digitale regels moet bevorderen die in overeenstemming zijn met 
democratische beginselen, de mensenrechten en duurzame ontwikkeling; steunt in dit 
verband het voorstel om een raad voor handel en technologie tussen de EU en de VS op 
te richten; vraagt dat het Europees Parlement volledig op de hoogte wordt gehouden van 
de vooruitgang met betrekking tot dit voorstel, en dat het Parlement de taak krijgt 
toezicht te houden op de onderhandelingen en toekomstige werkzaamheden van de raad 
voor handel en technologie tussen de EU en de VS, om de trans-Atlantische 
samenwerking inzake digitale kwesties te bevorderen, met inbegrip van 
exportbeperkingen op technologie en screening van buitenlandse directe investeringen; 
dringt er bij de Commissie op aan om te zorgen voor een hoge mate van transparantie; 
steunt in dat verband de werkzaamheden voor een trans-Atlantische overeenkomst 
inzake artificiële intelligentie, met als doel tot een sterkere en bredere consensus over de 
beginselen van ethische AI en gegevensbeheer te komen en, binnen het kader van die 
beginselen, innovatie en het delen van gegevens voor de ontwikkeling van AI te 
bevorderen, alsook de handel en de ontwikkeling van compatibele regels en 
gemeenschappelijke normen in de digitale handel te vergemakkelijken, zodat een 
centrale rol van de EU bij de bepaling van deze normen gewaarborgd is; benadrukt dat 
deze trans-Atlantische overeenkomst inzake AI eveneens een apart hoofdstuk over de 
beveiliging en bescherming van de gegevens van gebruikers en consumenten moet 
bevatten; verzoekt beide partijen het momentum van de nieuwe regering-Biden te 
benutten om die kwesties dringend aan te pakken, en om binnen de OESO 
overeenstemming over een billijke belastingheffing van de digitale economie te 
bereiken;

10. benadrukt de rol van de digitale handel en het gebruik van blockchaintechnologie, 
bijvoorbeeld om ook in de minst ontwikkelde landen de toegang van kmo’s tot 
mondiale waardeketens te vergemakkelijken en om grensoverschrijdende 
handelsprocessen en -transacties doeltreffender en goedkoper te maken; merkt in dit 
verband op dat kmo’s het hardst worden getroffen door ondoorzichtige bureaucratie en 
buitensporige regeldruk en benadrukt derhalve dat de wetgeving moet worden 
vereenvoudigd en verduidelijkt teneinde de ontwikkeling en het gebruik van digitale 
technologieën, met name AI, door kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen; 
verzoekt de Commissie kmo’s te ondersteunen bij hun digitale transformatie; benadrukt 
met name de daaraan verbonden voordelen die dit zou kunnen opleveren wat betreft 
economische empowerment van vrouwen en verdere inclusie; merkt op dat het gebruik 
van blockchaintechnologie passende zorgvuldigheid voor bedrijven kan 
vergemakkelijken;
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11. merkt op dat AI wordt ingebed in een grote verscheidenheid aan systemen en dat het 
aantal toegangspunten voor kwaadwillige actoren derhalve zal toenemen; benadrukt in 
dit verband dat cyberbeveiliging moet worden bevorderd door in samenwerking met de 
sector normen, richtsnoeren en beste praktijken te ontwikkelen en ondernemingen te 
helpen hun cyberbeveiligingsrisico’s te beheren, gelet op het toenemende aantal 
grootschalige cyberaanvallen uit niet-EU-landen die zijn bedoeld om gevoelige 
bedrijfsinformatie, zoals handelsgeheimen en intellectuele eigendom, te stelen, waarvan 
EU-ondernemingen vaak het slachtoffer zijn; merkt op dat om niet-coöperatieve landen 
onder druk te zetten, diplomatieke actie of economische vergeldingsmaatregelen zouden 
kunnen worden overwogen; is van mening dat een overeenkomst binnen de OESO om 
af te zien van bedrijfsspionage ten aanzien van andere lidstaten eveneens niet-EU-
landen zou ontmoedigen zich met dergelijke praktijken in te laten;

12. benadrukt het belang van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU voor het bevorderen 
van de belangen en waarden van EU-ondernemingen, -consumenten en -werknemers in 
de mondiale digitale economie, en ziet die als complementair aan een concurrerende 
digitale eengemaakte markt; merkt op dat met name de samenwerking met het Verenigd 
Koninkrijk, dat een grote rol in de mondiale digitale economie speelt, van cruciaal belang 
is; is ingenomen met de hoofdstukken over digitale handel en telecommunicatie in de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, en beschouwt die als 
benchmarks voor onderhandelingen met andere ontwikkelde handelspartners van de EU; 
vraagt dat in alle toekomstige vrijhandelsovereenkomsten van de EU een hoofdstuk over 
digitale handel en telecommunicatie wordt opgenomen; roept op om digitale handel tot 
een pijler van de nieuwe handelsstrategie van de EU te maken;

13. benadrukt het belang van het corrigeren van bestaande onevenwichtigheden en 
verstoringen in de wereldmarkt die de groei van EU-technologiebedrijven belemmeren; 
verzoekt de Commissie zich samen met de VS, Japan en andere gelijkgezinde partners 
te blijven inspannen voor de hervorming van de WTO-regels inzake onder meer 
subsidies, gedwongen technologieoverdrachten en overheidsbedrijven; beklemtoont de 
noodzaak om bestaande handels- en investeringsovereenkomsten beter te handhaven en 
om op sommige gebieden van het handels- en investeringsbeleid te streven naar 
wederkerigheid, alsmede om nieuwe EU-regelgevingskaders te ontwikkelen, waaronder 
een nieuw instrument inzake buitenlandse subsidies; acht het noodzakelijk een 
ondersteunend bedrijfsklimaat te ontwikkelen voor EU-technologiebedrijven, met 
inbegrip van passende financiële maatregelen en exportkredieten; steunt de 
ontwikkeling van waarborgen in de EU-wetgeving en in handelsovereenkomsten tegen 
concurrentiebeperkende gedragingen van alle actoren in de digitale waardeketen, 
waaronder in de telecommunicatie.
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