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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że produkcja i handel zależą od transgranicznego transportu, przechowywania 
i wykorzystywania informacji cyfrowych; podkreśla, że UE musi wspierać 
transformację cyfrową, aby ułatwić wychodzenie Unii z pandemii COVID-19 i 
zwiększyć jej odporność na przyszłe wyzwania; zauważa, że transformacja cyfrowa 
musi być spójna z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, porozumieniem paryskim 
oraz celami UE w dziedzinie klimatu i środowiska; 

2. uważa, że Unia Europejska musi podjąć pilne działania w celu zlikwidowania przepaści 
cyfrowej, jaka dzieli ją od Stanów Zjednoczonych i Chin, i zwiększyć liczbę cieszących 
się światową renomą unijnych przedsiębiorstw technologicznych, a także stać się 
liderem w określaniu norm zrównoważonej światowej gospodarki opartej na danych 
cyfrowych, zapewniającej poszanowanie wartości UE, praw człowieka, ochrony 
konsumentów, bezpieczeństwa danych i ochrony danych;

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania, że transformacja cyfrowa wzmocni otwarte 
technologie, możliwość przenoszenia danych i interoperacyjność; zwraca uwagę, że 
zaktualizowane umowy handlowe z Chinami powinny obejmować takie cele;

4. zauważa ryzyko niezgodności między podejściami różnych partnerów handlowych, jeśli 
chodzi o regulację handlu cyfrowego; zdecydowanie popiera wielostronne rozwiązania 
w zakresie zasad handlu cyfrowego i zrównoważonego otwarcia rynków w celu 
zapewnienia konkretnych korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom; 
wzywa do pilnego i zakończonego wyważonym wynikiem zamknięcia wielostronnych 
negocjacji Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie handlu elektronicznego; 
ubolewa, że wobec braku globalnych zasad unijne przedsiębiorstwa mogą napotykać 
bariery pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie jak nieuzasadnione blokowanie 
geograficzne, nieuzasadniona lokalizacja danych i obowiązkowe wymogi w zakresie 
transferu technologii; zauważa, że bariery te stanowią szczególne wyzwanie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP); podkreśla, że globalne przepisy dotyczące handlu 
elektronicznego mogłyby jeszcze bardziej zwiększyć ochronę konsumentów; opowiada 
się za tym, by moratorium WTO na transmisje elektroniczne miało charakter stały i 
podkreśla, że ważne jest zapewnienie jasności definicji transmisji elektronicznych; 
wzywa do pełnego wdrożenia i szerszego przyjęcia Umowy o technologii informacyjnej 
Światowej Organizacji Handlu, jej rozszerzenia oraz dokumentu referencyjnego WTO 
w dziedzinie usług telekomunikacyjnych;  

5. zwraca uwagę na znaczenie ustanowienia zasad zakazujących przymusowego 
przekazywania praw własności intelektualnej w postaci kodów źródłowych; podkreśla 
w związku z tym, że UE nie powinna podejmować zobowiązań w odniesieniu do 
algorytmów; zwraca uwagę na znaczenie zachowania przestrzeni polityki publicznej UE 
dla kontroli systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, zapewniając w ten 
sposób ochronę tajemnic handlowych; wzywa Komisję do dokładnej oceny wpływu 
klauzuli dotyczącej kodu źródłowego omawianej obecnie w ramach negocjacji w 
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sprawie handlu elektronicznego na przyszłe prawodawstwo UE w dziedzinie sztucznej 
inteligencji na szczeblu WTO, w tym jej wpływu na prawa konsumenta, oraz do 
włączenia Parlamentu Europejskiego do tej oceny;

6. zauważa ambitny cel uczynienia z UE światowego lidera w rozwoju i zastosowaniach 
sztucznej inteligencji; wzywa UE do ściślejszej współpracy z partnerami, na przykład w 
ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i WTO, w celu 
ustanowienia światowych standardów dla sztucznej inteligencji z myślą o ograniczeniu 
barier handlowych i promowaniu godnej zaufania AI zgodnie z wartościami UE; 
popiera współpracę nad międzynarodowymi przepisami i inne formy współpracy 
między krajami OECD w dziedzinie gospodarki cyfrowej, w tym Globalne Partnerstwo 
na rzecz Sztucznej Inteligencji; zachęca UE do zintensyfikowania współpracy w tej 
sprawie z ONZ i międzynarodowymi jednostkami normalizacyjnymi;

7. podkreśla, że przepływ danych ma zasadnicze znaczenie dla handlu cyfrowego oraz że 
dane nie tylko są środkiem produkcji, ale same stały się aktywem zbywalnym; 
podkreśla ponadto, że dane elektroniczne stanowią kluczowy „surowiec” gospodarczy 
dla transformacji cyfrowej; uważa, że dostęp do danych i ich przetwarzanie są często 
niezbędne do świadczenia konkurencyjnych usług cyfrowych, zwłaszcza usług 
wykorzystujących sztuczną inteligencję; podkreśla w związku z tym, że należy 
przyznać naukowcom i przedsiębiorstwom większą swobodę wykorzystywania danych 
do rozwoju AI zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO); 
zauważa, że budowa infrastruktury 5G, która jest zgodna z celami zestawu narzędzi UE 
w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G, musi zostać znacznie przyspieszona w UE; wzywa 
Komisję do przyjęcia przepisów dotyczących handlu cyfrowego, które zwiększą 
konkurencyjność przedsiębiorstw UE, zagwarantują zaufanie konsumentów i ułatwią 
swobodny transgraniczny przepływ danych, przy jednoczesnym zapewnieniu 
przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych i prywatności, a także ochrony 
konsumentów; popiera zasadę, że należy zezwolić na transgraniczny przepływ danych, 
pod warunkiem że zainteresowane strony wprowadzą odpowiednie narzędzia prawne 
dotyczące transferu danych w celu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych; 
podkreśla, że zgodnie z RODO dane osobowe można przekazywać do państw trzecich 
na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony, standardowych 
klauzul umownych i wiążących reguł korporacyjnych; wzywa do uwzględnienia kwestii 
ochrony danych w przyszłych umowach handlowych w celu ułatwienia procesu 
podejmowania decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony z partnerami 
handlowymi oraz dodania ambitnych i elastycznych przepisów dotyczących 
transgranicznych przepływów danych; zauważa, że przyszłe porozumienie WTO w 
sprawie handlu elektronicznego mogłaby uzupełniać dwustronna regionalna współpraca 
regulacyjna, taka jak promowanie wzajemnego uznawania, z uwzględnieniem poziomu 
ochrony danych osobowych w każdym prawie krajowym; wzywa do zdecydowanego 
zakazania nieuzasadnionych praktyk lokalizacji danych w porozumieniu WTO w 
sprawie handlu elektronicznego oraz w unijnych umowach o wolnym handlu;

8. przypomina Komisji, że wszelkie wnioski dotyczące jednolitego rynku cyfrowego 
powinny być w pełni zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE, w tym z WTO 
i dwustronnymi umowami handlowymi; wzywa Komisję do przeprowadzenia pełnej 
oceny geopolitycznych i strategicznych skutków jej wniosków; uważa, że UE powinna 
pozostać wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o bazującą na otwartych zasadach 



AD\1226033PL.docx 5/8 PE660.373v03-00

PL

gospodarkę opartą na danych, oraz powinna promować wymianę danych między UE a 
państwami spoza Unii;

9. przyjmuje do wiadomości zawarcie opartej na zasadach umowy o kompleksowym 
regionalnym partnerstwie gospodarczym dla Azji (RCEP), która utorowała drogę 
największej na świecie integracji gospodarczej regionu; ubolewa jednak nad brakiem 
solidnego rozdziału poświęconego zrównoważonemu rozwojowi, obejmującego 
zobowiązania dotyczące ochrony środowiska i praw socjalnych w RCEP, co wskazuje 
na potrzebę przejęcia przez UE wiodącej roli w ustanawianiu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; uważa, że UE powinna promować przepisy cyfrowe, które są 
zgodne z zasadami demokracji, prawami człowieka i zrównoważonym rozwojem; w 
związku z tym popiera propozycję ustanowienia Rady ds. Handlu i Technologii UE-
USA; domaga się, aby Parlament Europejski był w pełni informowany o postępach w 
pracach nad tym wnioskiem oraz aby powierzono mu nadzorowanie negocjacji i 
przyszłych prac Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA w celu wspierania współpracy 
transatlantyckiej w kwestiach cyfrowych, w tym w zakresie ograniczeń wywozowych w 
zakresie technologii i monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych; wzywa 
Komisję do zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości; popiera w związku z tym 
prace nad transatlantyckim porozumieniem w sprawie sztucznej inteligencji, aby 
doprowadzić do silniejszego i szerszego porozumienia co do zasad etycznej sztucznej 
inteligencji i zarządzania danymi oraz – w ramach tych zasad – do wspierania innowacji 
i wymiany danych w celu rozwoju sztucznej inteligencji, a także aby ułatwić handel i 
opracowanie kompatybilnych zasad i wspólnych norm w handlu cyfrowym, 
gwarantując centralną rolę UE w ustalaniu tych norm; podkreśla, że to transatlantyckie 
porozumienie w sprawie sztucznej inteligencji powinno również zawierać rozdział 
poświęcony bezpieczeństwu danych oraz ochronie danych użytkowników i 
konsumentów; wzywa obie strony, by wykorzystały dynamikę nowej administracji 
prezydenta Joe Bidena do pilnego rozpoczęcia prac nad tymi kwestiami oraz do 
wypracowania w OECD porozumienia w sprawie sprawiedliwego opodatkowania 
gospodarki cyfrowej;

10. podkreśla rolę handlu cyfrowego i wykorzystania technologii blockchain na przykład w 
ułatwianiu MŚP, w tym w krajach najmniej rozwiniętych, dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości oraz w zwiększaniu skuteczności i obniżaniu kosztów 
transgranicznych procesów handlowych i transakcji handlowych; zauważa w związku z 
tym, że przez nieprzejrzystą biurokrację regulacyjną i nadmierne obciążenia najbardziej 
cierpią MŚP, i w związku z tym podkreśla fakt, że należy uprościć i doprecyzować 
przepisy, aby wspierać rozwój i wykorzystanie przez MŚP technologii cyfrowych, w 
szczególności sztucznej inteligencji; wzywa Komisję do wspierania MŚP w ich 
transformacji cyfrowej; podkreśla w szczególności korzyści, jakie może to przynieść, 
jeśli chodzi o przyczynianie się do wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet i ich 
dalszej integracji; zauważa, że stosowanie technologii blockchain może ułatwić 
przedsiębiorstwom zachowanie należytej staranności;

11. zwraca uwagę, że sztuczna inteligencja jest wbudowana w wiele różnych systemów, a 
zatem zwiększy możliwości dostępu podmiotom działającym w złej wierze; podkreśla 
w związku z tym, że konieczne jest promowanie cyberbezpieczeństwa poprzez 
wspieranie branżowych norm, wytycznych i najlepszych praktyk, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w zarządzaniu ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem, 
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biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zakrojonych na szeroką skalę cyberataków z państw 
niebędących członkami UE mających na celu przywłaszczenie poufnych informacji 
biznesowych, takich jak tajemnice handlowe i własność intelektualna, przy czym 
ofiarami tych ataków często padają przedsiębiorstwa z UE; zauważa, że można 
rozważyć działania dyplomatyczne lub odwet gospodarczy jako sposób wywierania 
presji na państwa niewspółpracujące; jest zdania, że porozumienie w ramach OECD o 
nieangażowaniu się w szpiegostwo handlowe przeciw innym państwom członkowskim 
zniechęciłoby również państwa spoza UE do podejmowania takich działań;

12. podkreśla znaczenie unijnych umów o wolnym handlu dla promowania interesów i 
wartości unijnych przedsiębiorstw, konsumentów i pracowników w światowej 
gospodarce cyfrowej i postrzega je jako uzupełnienie konkurencyjnego jednolitego 
rynku cyfrowego; stwierdza, że szczególnie istotna jest współpraca ze Zjednoczonym 
Królestwem, które odgrywa ważną rolę w światowej gospodarce cyfrowej; z 
zadowoleniem przyjmuje rozdziały dotyczące handlu cyfrowego i telekomunikacji w 
umowie o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE i uważa je za 
punkt odniesienia dla negocjacji z innymi rozwiniętymi partnerami handlowymi UE; 
wzywa do włączenia rozdziałów dotyczących handlu cyfrowego i telekomunikacji do 
wszystkich przyszłych unijnych umów o wolnym handlu; wzywa do uznania handlu 
cyfrowego za jeden z filarów nowej strategii handlowej UE;

13. podkreśla, jak ważne jest skorygowanie obecnej nierównowagi i zakłóceń na rynku 
światowym, które hamują rozwój unijnych przedsiębiorstw technologicznych; wzywa 
Komisję do kontynuowania współpracy z USA, Japonią i innymi partnerami o 
podobnych poglądach na temat reformy zasad WTO dotyczących m.in. dotacji, 
wymuszonego transferu technologii i przedsiębiorstw państwowych; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego egzekwowania obowiązujących umów handlowych i inwestycyjnych, 
przejścia na zasadę wzajemności w niektórych obszarach polityki handlowej i 
inwestycyjnej oraz opracowania nowych unijnych ram regulacyjnych, w tym nowego 
instrumentu dotyczącego dotacji zagranicznych; uważa, że konieczne jest stworzenie 
warunków wspierających przedsiębiorstwa technologiczne z UE za pomocą 
odpowiednich środków finansowych i kredytów eksportowych; popiera opracowanie w 
prawodawstwie unijnym i w umowach handlowych zabezpieczeń przed 
antykonkurencyjnym zachowaniem wszystkich uczestników cyfrowego łańcucha 
wartości, w tym sektora telekomunikacji.
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