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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att produktion och handel i ökande utsträckning är 
beroende av att digital information transporteras, lagras och används över gränserna. 
Parlamentet betonar att EU måste främja en digital övergång för att underlätta 
återhämtningen från covid-19-pandemin och öka sin motståndskraft för att kunna 
komma till rätta med framtida utmaningar. Parlamentet konstaterar att den digitala 
omställningen måste vara förenlig med FN:s mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och 
EU:s klimat- och miljömål. 

2. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen skyndsamt måste vidta åtgärder för att 
överbrygga den digitala klyftan i förhållande till USA och Kina för att öka antalet 
globalt framgångsrika teknikföretag i EU och vara ledande när det gäller att fastställa 
standarder för en hållbar digital datadriven global ekonomi som säkerställer respekten 
för EU:s värden, mänskliga rättigheter, konsumentskydd, datasäkerhet och dataskydd.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa att den digitala omställningen 
stärker öppen teknik, portabilitet och interoperabilitet. Parlamentet påpekar att det 
uppdaterade handelsavtalet med Kina bör omfatta sådana mål.

4. Europaparlamentet noterar risken för oförenlighet mellan handelspartnernas olika 
strategier när det gäller regleringen av digital handel. Parlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala handelsregler och för ett hållbart öppnande av 
marknaderna i syfte att skapa konkreta fördelar för företag, konsumenter och 
arbetstagare. Parlamentet begär att Världshandelsorganisationens (WTO) plurilaterala 
förhandlingar om e-handel slutförs skyndsamt och med ett väl avvägt resultat. 
Parlamentet beklagar att EU-företag, i avsaknad av globala regler, kan komma att 
drabbas av icke-tariffära hinder i den digitala handeln, såsom omotiverade krav i fråga 
om geoblockering, datalokalisering och tekniköverföring. Parlamentet konstaterar att 
dessa hinder utgör särskilda svårigheter för små och medelstora företag. Parlamentet 
framhåller att globala regler för digital handel skulle kunna öka konsumentskyddet 
ytterligare. Parlamentet ställer sig bakom att WTO:s moratorium för elektroniska 
överföringar görs permanent och betonar att det är viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig. Parlamentet kräver att WTO:s avtal om 
informationsteknikprodukter, dess utvidgning och WTO:s referensdokument om 
teletjänster genomförs fullt ut och antas i större utsträckning.  

5. Europaparlamentet påpekar vikten av att införa regler som förbjuder påtvingad 
överföring av immateriella rättigheter i form av källkoder. Parlamentet understryker i 
detta avseende att EU inte bör göra några åtaganden när det gäller algoritmer. 
Parlamentet påpekar vikten av att behålla EU:s offentligpolitiska utrymme för revision 
av AI-system med hög risk och på så sätt säkerställa skyddet av företagshemligheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma konsekvenserna av den 
källkodklausul som för närvarande diskuteras i e-handelsförhandlingarna på WTO-nivå 
om EU:s framtida AI-lagstiftning, inbegripet dess konsekvenser för konsumenters 
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rättigheter, och att involvera Europaparlamentet i denna bedömning.

6. Europaparlamentet ger sitt erkännande åt ambitionen att göra EU världsledande inom 
utveckling och tillämpning av artificiell intelligens. Parlamentet uppmanar EU att arbeta 
närmare med sina partner, till exempel inom Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) och WTO, för att fastställa globala standarder för AI, i syfte att 
minska handelshindren och främja tillförlitlig AI i linje med EU:s värden. Parlamentet 
stöder samarbete om internationell reglering och andra former av samarbete mellan 
OECD-länderna i fråga om den digitala ekonomin, däribland det globala partnerskapet 
om artificiell intelligens. Parlamentet uppmuntrar EU att intensifiera sitt arbete med FN 
och internationella standardiseringsorgan på detta område.

7. Europaparlamentet betonar att dataflöden har central betydelse för den digitala handeln 
och att data i sig, förutom att vara ett produktionsmedel, har blivit en handelsvara. 
Parlamentet understryker dessutom att elektroniska data är en viktig ekonomisk 
”råvara” för den digitala omställningen. Parlamentet noterar att tillgång till och 
behandling av data ofta är oumbärligt för att tillhandahålla konkurrenskraftiga digitala 
tjänster, särskilt dem som använder AI. Parlamentet betonar därför att forskare och 
företag behöver beredas större frihet att använda data för AI-utveckling i 
överenstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet konstaterar 
att byggandet av 5G-infrastruktur, som är förenligt med målen i EU:s verktygslåda för 
5G-cybersäkerhet, snabbt måste påskyndas i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att anta regler för digital handel som ökar EU-företagens konkurrenskraft, säkerställer 
konsumenternas tillit och underlättar det fria flödet av data över gränserna, samtidigt 
som man säkerställer att EU:s dataskydds- och integritetsregler samt 
konsumentskyddsnormer respekteras. Parlamentet stöder principen om att 
gränsöverskridande dataflöden bör tillåtas, förutsatt att de berörda parterna kan införa 
lämpliga rättsliga överföringsverktyg för skydd av och säkerhet för personuppgifter. 
Parlamentet betonar att personuppgifter, i enlighet med den allmänna 
dataskyddsförordningen, kan överföras till länder utanför EU genom beslut om adekvat 
skyddsnivå, standardavtalsklausuler och bindande företagsregler. Parlamentet begär att 
överväganden om dataskydd ska tas upp i framtida handelsavtal, för att underlätta 
processen för beslut om adekvat skyddsnivå med handelspartner och lägga till ambitiösa 
och flexibla bestämmelser om gränsöverskridande dataflöden. I samband med detta kan 
bilateralt och regionalt regleringssamarbete, om t.ex. främjande av ömsesidigt 
erkännande, komplettera WTO:s framtida e-handelsavtal, med beaktande av nivån på 
skyddet av personuppgifter enligt varje nationell rätt. Parlamentet efterfrågar ett starkt 
förbud mot omotiverad datalokalisering i WTO:s e-handelsavtal och i EU:s 
frihandelsavtal.

8. Europaparlamentet påminner kommissionen om att alla förslag om den digitala inre 
marknaden bör respektera EU:s internationella skyldigheter fullt ut, inbegripet 
handelsavtal inom WTO och bilaterala handelsavtal. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att göra en fullständig bedömning av de geopolitiska och strategiska 
konsekvenserna av sina förslag. Parlamentet anser att EU bör förbli en förebild när det 
gäller att bygga en öppen regelbaserad dataekonomi och bör främja datadelning mellan 
EU och länder utanför EU. Parlamentet noterar ingåendet av avtalet om det 
regelbaserade asiatiska regionala övergripande ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
har banat väg för världens största projekt för ekonomisk integration. Parlamentet 
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beklagar dock avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar utveckling, inbegripet 
åtaganden om miljöskydd och sociala rättigheter i RCEP, vilket visar att EU måste ta 
ledningen när det gäller att fastställa globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet anser att EU bör främja digitala regler som är förenliga med demokratiska 
principer, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. I detta avseende stöder 
parlamentet förslaget att inrätta ett handels- och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna. Parlamentet begär att få fullständig information om framstegen med detta 
förslag och få i uppgift att övervaka förhandlingarna och det framtida arbetet i handels- 
och teknikrådet mellan EU och Förenta staterna för att främja transatlantiskt samarbete i 
digitala frågor, däribland om exportrestriktioner för teknik och granskning av utländska 
direktinvesteringar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att säkerställa en 
hög grad av transparens. Parlamentet stöder i detta avseende arbetet med ett 
transatlantiskt AI-avtal för att skapa ett starkare och bredare samförstånd om 
principerna för etisk AI och dataförvaltning och, inom ramen för dessa principer, främja 
innovation och datadelning för att utveckla AI och hjälpa till att underlätta handel och 
utvecklingen av förenliga regler och gemensamma standarder inom digital handel, och 
säkerställa en central roll för EU när det gäller att fastställa dessa standarder. 
Parlamentet betonar att detta transatlantiska AI-avtal också bör innehålla ett kapitel om 
datasäkerhet och dataskydd för användare och konsumenter. Parlamentet uppmanar 
båda parter att utnyttja dynamiken i den nya regeringen Biden för att snabbt börja arbeta 
med dessa frågor och att nå en överenskommelse inom OECD om rättvis beskattning 
för den digitala ekonomin.

10. Europaparlamentet understryker den digitala handelns roll och användningen av 
blockkedjeteknik, till exempel när det gäller att underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora företag, inbegripet i de minst utvecklade länderna, 
och i fråga om att göra gränsöverskridande handelsprocesser och handelstransaktioner 
mer effektiva och mindre kostsamma. Parlamentet konstaterar i detta avseende att små 
och medelstora företag är de som drabbas hårdast av svåröverskådlig regelmässig 
byråkrati och överdrivna regelbördor och understryker i ljuset av detta att lagstiftningen 
måste förenklas och förtydligas för att främja små och medelstora företags utveckling 
och användning av digital teknik, i synnerhet artificiell intelligens. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja små och medelstora företag i deras digitala 
omvandling. Parlamentet framhåller särskilt de fördelar som detta skulle kunna medföra 
när det gäller att bidra till kvinnors ekonomiska egenmakt och ytterligare inkludering. 
Parlamentet noterar att användningen av blockkedjeteknik kan underlätta för företag när 
det gäller tillbörlig aktsamhet.

11. Europaparlamentet noterar att artificiell intelligens är inbäddad i en mängd olika system 
och att den därför kommer att öka antalet möjliga ingångar som fientliga aktörer kan 
utnyttja. Parlamentet betonar i detta avseende att det är nödvändigt att främja 
cybersäkerhet genom att stödja branschdrivna standarder, riktlinjer och bästa praxis för 
att hjälpa företag att hantera sina cybersäkerhetsrisker, med tanke på ökningen av 
storskaliga it-angrepp från länder utanför EU med inriktning på att förskingra känslig 
affärsinformation såsom företagshemligheter och immateriella rättigheter, vilka EU-
företag ofta utsätts för. Parlamentet konstaterar att diplomatiska åtgärder eller 
ekonomiska motåtgärder skulle kunna övervägas som ett sätt att utöva påtryckningar på 
icke-samarbetsvilliga stater. Parlamentet anser att en överenskommelse inom OECD om 
att inte ägna sig åt inbördes kommersiellt spionage mot andra medlemsländer också 
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skulle avskräcka länder utanför EU från att vidta sådana åtgärder.

12. Europaparlamentet understryker betydelsen av EU:s frihandelsavtal för att främja EU:s 
företags, konsumenters och arbetstagares intressen och värden i den globala digitala 
ekonomin och ser dem som ett komplement till en konkurrenskraftig digital inre marknad. 
Särskilt avgörande är samarbetet med Förenade kungariket, som spelar en viktig roll i den 
globala digitala ekonomin. Parlamentet välkomnar kapitlen om digital handel och 
telekommunikation i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket 
och betraktar dem som ett riktmärke för förhandlingar med EU:s övriga utvecklade 
handelspartner. Parlamentet begär att kapitlen om digital handel och telekommunikation 
ska ingå i alla EU:s framtida frihandelsavtal. Parlamentet vill att digital handel ska vara 
en hörnsten i EU:s nya handelsstrategi.

13. Europaparlamentet understryker vikten av att korrigera de befintliga obalanser och 
snedvridningar på den globala marknaden som hämmar tillväxten i EU:s teknikföretag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta med USA, Japan och andra 
likasinnade partner för att reformera WTO:s regler om bland annat subventioner, 
påtvingad tekniköverföring och statligt ägda företag. Parlamentet understryker behovet 
av att bättre genomdriva befintliga handels- och investeringsavtal, närma sig 
ömsesidighet inom vissa handels- och investeringspolitiska områden och utveckla nya 
EU-regelverk, däribland ett nytt instrument för utländska subventioner. Parlamentet 
anser det nödvändigt att utveckla stödjande villkor för EU:s teknikföretag med lämpliga 
finansieringsåtgärder och exportkrediter. Parlamentet stöder utvecklingen av 
skyddsåtgärder i EU-lagstiftningen och i handelsavtal mot konkurrenshämmande 
beteende från alla aktörer i den digitala värdekedjan, inbegripet telekommunikation.
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