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Amendement 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie;

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie; merkt op dat de Unie een 
bilaterale investeringsovereenkomst met 
de Republiek China (Taiwan) moet sluiten 
en moet zoeken naar maatregelen om 
burgers van Hongkong te helpen zich in 
de Unie te vestigen als manier om hun 
sociale, burgerlijke en politieke en 
rechten te waarborgen; is van mening dat 
de Commissie uitvoercontroles moet 
instellen voor de provincie Xinjiang 
teneinde ervoor te zorgen dat de Unie 
alles eraan doet om te voorkomen dat er 
goederen worden uitgevoerd die aan de 
mensenrechtenschendingen in die 
provincie kunnen bijdragen; wijst erop 
dat daarbij moet worden bepaald welke 
aanvullende specifieke producten in de 
toekomst aan uitvoercontroles moeten 
worden onderworpen;

Or. en

Amendement 2
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om 
haar digitale transformatie een impuls te 
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voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie;

geven teneinde het herstel van de COVID-
pandemie te faciliteren, haar veerkracht 
om toekomstige uitdagingen het hoofd te 
bieden te versterken, de kloof met de VS 
en China te dichten en het voortouw te 
nemen bij het waarborgen van een 
concurrerende mondiale data-economie;

Or. en

Amendement 3
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie;

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie, maar ook om daadwerkelijk 
invloed te kunnen uitoefenen op 
belangrijke gebieden als 
gegevensbeveiliging en -bescherming, 
hetgeen van cruciaal belang is bij het 
gebruik van artificiële intelligentie;

Or. en

Amendement 4
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen 
van een concurrerende mondiale data-

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en 
daarbij haar model van een ethisch 
verantwoorde data-economie moet 
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economie; bevorderen, met name de eerbiediging van 
de grondrechten, de 
consumentenbescherming en de 
bestrijding van de marktmacht van de 
spelers die de digitale markt momenteel 
domineren;

Or. fr

Amendement 5
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie;

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie, en dat de Unie een 
leiderschapsrol moet vervullen bij het 
vaststellen van digitale normen;

Or. en

Amendement 6
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese Unie 
dringend maatregelen moet nemen om de 
kloof met de VS en China te dichten en het 
voortouw te nemen bij het waarborgen van 
een concurrerende mondiale data-
economie;

1. merkt op dat de Europese Unie op 
de lange termijn gerichte maatregelen 
moet nemen om de kloof met de VS en 
China te dichten en het voortouw te nemen 
bij het waarborgen van een concurrerende 
en duurzame mondiale data-economie;
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Or. en

Amendement 7
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak om 
infrastructuur en technische oplossingen 
te ontwikkelen die de uitrol van een 
digitale transitie mogelijk maken die in 
overeenstemming is met de Overeenkomst 
van Parijs en de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de EU, en met 
name met de doelstellingen voor 2030 en 
de doelstelling van broeikasgasneutraliteit 
in 2050; verzoekt daarbij om de invoering 
van een EU-index van digitale 
duurzaamheid die is gebaseerd op een 
analyse van de levenscycli van producten; 
wijst erop dat een dergelijke index zou 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
EU-toolkit voor de beoordeling en verdere 
uitvoering van hoofdstukken inzake 
handel en duurzaamheid en aanverwante 
toezeggingen en 
handhavingsmechanismen;

Or. en

Amendement 8
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het delen van en de 
toegang tot essentiële en goed 
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gedefinieerde datasets cruciaal zal zijn om 
het potentieel van de Green Deal volledig 
te kunnen benutten; verzoekt de 
Commissie te evalueren welke datasets 
essentieel zijn voor de ecologische 
transitie in het kader van duurzame 
producten en diensten, bijvoorbeeld data 
over de vervaardiging van producten, 
vervoer, koolstof, energie en effecten op 
de biodiversiteit, evenals de afvoer aan het 
einde van de levensduur; benadrukt dat 
toekomstige of geactualiseerde 
handelsovereenkomsten moeten voorzien 
in specifieke mechanismen voor de 
overdracht en bescherming van dergelijke 
datasets; 

Or. en

Amendement 9
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat de digitale 
transitie open technologieën, portabiliteit 
en interoperabiliteit moet versterken; wijst 
erop dat geactualiseerde en nieuwe 
handelsovereenkomsten dergelijke 
doelstellingen moeten omvatten;

Or. en

Amendement 10
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

2. 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 
WTO-onderhandelingen over e-handel 
worden afgerond en dat de 
Informatietechnologieovereenkomst van 
de WTO, de uitbreiding daarvan en het 
referentiedocument van de WTO inzake 
telecommunicatiediensten volledig 
worden uitgevoerd en breder worden 
ingevoerd; betreurt dat EU-bedrijven, bij 
gebrek aan mondiale regels, te maken 
krijgen met niet-tarifaire belemmeringen in 
de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; merkt op dat die 
belemmeringen met name voor kmo’s 
uitdagend zijn; betreurt het dat de 
consumentenbescherming bij gebrek aan 
mondiale regels ontoereikend is; is er 
voorstander van het WTO-moratorium op 
elektronische overdrachten permanent te 
maken;

Or. en

Amendement 11
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat er 
betekenisvolle vooruitgang op weg naar 
een evenwichtig resultaat wordt geboekt 
in de plurilaterale WTO-onderhandelingen 
over e-handel; benadrukt dat 
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belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op 
elektronische overdrachten permanent te 
maken;

EU-bedrijven, bij gebrek aan goed 
opgestelde mondiale regels, te maken 
kunnen krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde geoblocking, 
gegevenslokalisatie en verplichte vereisten 
inzake technologieoverdracht; benadrukt 
dat elektronische gegevens een 
belangrijke economische “grondstof” 
voor de digitale transitie vormen en dat 
het derhalve essentieel is om duidelijkheid 
te verschaffen over de definitie van 
elektronische overdrachten en om de 
inachtneming van het beginsel van 
technologische neutraliteit te waarborgen, 
hetgeen inhoudt dat de invoer- en 
uitvoerregels hetzelfde moeten zijn 
ongeacht de technologie;

Or. en

Amendement 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

2. 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 
dringt erop aan dat de plurilaterale 
WTO-onderhandelingen over e-handel zo 
spoedig mogelijk worden afgerond; 
betreurt dat EU-bedrijven, bij gebrek aan 
mondiale regels, te maken krijgen met niet-
tarifaire belemmeringen in de digitale 
handel, zoals ongerechtvaardigde 
gegevenslokalisatie en verplichte vereisten 
inzake technologieoverdracht; is er 
voorstander van het WTO-moratorium op 
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elektronische overdrachten permanent te 
maken; dringt er bij de EU op aan met 
partners als de OESO en de WTO verder 
te werken aan het vaststellen van 
mondiale normen voor AI, met als doel 
handelsbelemmeringen weg te nemen en 
betrouwbare, met de waarden van de Unie 
in overeenstemming zijnde AI te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 13
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; merkt op dat de 
verwezenlijking van vrij verkeer van 
betrouwbare gegevens eveneens van 
cruciaal belang is, en dat 
bilaterale/regionale samenwerking op 
regelgevingsgebied, bijvoorbeeld door 
wederzijdse erkenning te bevorderen, de 
toekomstige WTO-regeling zou kunnen 
aanvullen, rekening houdend met het 
niveau van bescherming van 
persoonsgegevens onder elke nationale 
wetgeving; betreurt dat EU-bedrijven, bij 
gebrek aan mondiale regels, te maken 
krijgen met niet-tarifaire belemmeringen in 
de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

Or. en
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Amendement 14
Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken; 
verzoekt de Commissie de gevolgen van de 
broncodeclausule, waarover momenteel 
op WTO-niveau wordt gesproken in de 
onderhandelingen over e-handel, op de 
toekomstige EU-wetgeving inzake AI 
zorgvuldig te beoordelen en het Europees 
Parlement daarbij te betrekken;

Or. en

Amendement 15
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat 
de plurilaterale WTO-onderhandelingen 
over e-handel worden afgerond; betreurt 
dat EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 

2. is er groot voorstander van dat een 
multilaterale oplossing voor regels voor de 
digitale handel niet door de Europese Unie 
kan worden aanvaard zonder harde 
garanties, zoals de garanties waarvoor het 
Europees Parlement heeft gepleit bij de 
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regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie 
en verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

afronding van zijn werkzaamheden met 
betrekking tot de invoering van een 
ethisch kader voor artificiële intelligentie, 
regels inzake wettelijke aansprakelijkheid, 
eerbiediging van intellectuele eigendom 
en regelgeving inzake digitale diensten ter 
bescherming van de consument; betreurt 
dat EU-bedrijven te maken krijgen met 
niet-tarifaire belemmeringen in de digitale 
handel, zoals verplichte 
technologieoverdrachten; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

Or. fr

Amendement 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken;

2. is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor 
de digitale handel en dringt erop aan dat de 
plurilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel worden afgerond; betreurt dat 
EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale 
regels, te maken krijgen met niet-tarifaire 
belemmeringen in de digitale handel, zoals 
ongerechtvaardigde gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake 
technologieoverdracht; is er voorstander 
van het WTO-moratorium op elektronische 
overdrachten permanent te maken; is van 
mening dat digitalisering grote voordelen 
met zich meebrengt voor 
toeleveringsketens en de handel;

Or. en

Amendement 17
Bernd Lange
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van de 
invoering van disciplines die de 
gedwongen overdracht van intellectuele-
eigendomsrechten in de vorm van 
broncodes verbieden; benadrukt in dat 
verband de noodzaak, met betrekking tot 
AI, van een duidelijke definitie van het 
begrip broncode, ter onderscheiding van 
het begrip algoritme; wijst erop dat het 
van belang is te zorgen voor auditing en 
systemische risicobeoordeling van 
algoritmen;

Or. en

Amendement 18
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Samira Rafaela, Jérémy 
Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

3. wijst op het centrale belang van 
gegevensstromen voor digitale handel, en 
dat gegevens niet alleen een 
productiemiddel zijn, maar zelf een 
verhandelbaar goed zijn geworden; merkt 
op dat de toegang tot en verwerking van 
gegevens vaak onontbeerlijk zijn voor 
concurrerende digitale diensten, met name 
op het gebied van AI; roept de Commissie 
op om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en het vrij verkeer 
van niet-persoonsgegevens over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU; 
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wijst erop dat volgens de AVG 
persoonsgegevens kunnen worden 
overgedragen naar derde landen op basis 
van adequaatheidsbesluiten, 
modelcontractbepalingen en bindende 
bedrijfsvoorschriften; dringt aan op de 
opneming van overwegingen betreffende 
gegevensbescherming in toekomstige 
handelsovereenkomsten, met als doel het 
proces van het vaststellen van 
adequaatheidsbesluiten met 
handelspartners te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 19
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, waarbij 
moet worden gewaarborgd dat de 
gegevensbeschermings- en privacyregels 
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; roept op tot het 
daadkrachtig verbieden van 
ongerechtvaardigde 
gegevenslokaliseringspraktijken in 
EU-vrijhandelsovereenkomsten en de 
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WTO-overeenkomst inzake e-handel;

Or. en

Amendement 20
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

3. merkt op dat de eerbiediging van 
de privacy en gegevensbescherming 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten en voor het terugwinnen 
van het vertrouwen van de consument; 
roept de Commissie op om regels voor de 
digitale handel vast te stellen die het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
vergroten, met inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU; 
herinnert eraan dat het Hof van Justitie 
van de Europese Unie heeft geoordeeld 
dat het gegevensbeschermingsniveau dat 
wordt geboden door ondernemingen die 
werken vanuit derde landen gelijkwaardig 
moet zijn aan dat van ondernemingen die 
actief zijn binnen de Unie;

Or. fr

Amendement 21
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Danuta Maria Hübner, Iuliu Winkler, Gabriel 
Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
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om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen 
wereldwijd vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU; 
vraagt in dat verband om de opneming 
van ambitieuze en flexibele bepalingen 
inzake grensoverschrijdende 
gegevensstromen in 
handelsovereenkomsten, die geen ruimte 
laten voor buitensporige staatsinterventie;

Or. en

Amendement 22
Maximilian Krah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten, waarbij de 
5G-infrastructuren met extra hoge 
snelheid spoedig in de EU moeten worden 
uitgerold; roept de Commissie op om 
regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

Or. de

Amendement 23
Roman Haider

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU en 
van transparantie inzake 
gegevensstromen en -opslag buiten de 
EU;

Or. en

Amendement 24
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven ondersteunen en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, waarbij 
de handhaving van de 
gegevensbeschermings-, 
consumentenbeschermings- en 
privacyregels van de EU worden 
gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 25
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels van de EU;

3. merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak 
onontbeerlijk zijn voor concurrerende 
digitale diensten; roept de Commissie op 
om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van 
EU-bedrijven vergroten en de vrije 
overdracht van gegevensstromen over de 
grenzen heen vergemakkelijken, met 
volledige inachtneming van de 
EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming en privacy, met 
inbegrip van de AVG;

Or. en

Amendement 26
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept op dat AI in handelssystemen 
technisch robuust is, zodat AI niet kan 
worden gebruikt voor doeleinden die 
schadelijk voor de Europese 
handelsbelangen zijn; beklemtoont dat 
een van de grondbeginselen voor de 
ontwikkeling van AI-handelsdiensten 
berust op de instemming van de gebruiker 
en zijn of haar anonimiteit, zonder het 
gebruik van contacttraceringsapplicaties 
verplicht te stellen; pleit er dan ook voor 
dat bij AI-diensten de gebruiker als 
uitgangspunt wordt genomen; verzoekt de 
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Commissie met klem een systeem op te 
zetten om die diensten te certificeren 
teneinde de wildgroei aan schadelijke 
contacttraceringsapplicaties een halt toe 
te roepen; benadrukt dat de regionale en 
lokale bevoegdheden ten aanzien van 
AI-diensten, in voorkomend geval, dienen 
te worden gewaarborgd en dat meldings- 
en actiemechanismen gebaseerd dienen te 
zijn op het subsidiariteitsbeginsel en die 
bevoegdheden dienen te erkennen 
teneinde te voorkomen dat regionale 
overheden bevoegdheden kwijtraken;

Or. en

Amendement 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat het belangrijkste 
voordeel van blockchain het 
vergemakkelijken van de handel is, door 
een veilige structuur te bieden voor de 
uitwisseling van informatie en het 
structureren van processen; is van 
mening dat de meerwaarde van die 
technologie erin bestaat dat er een 
betrouwbaar kader kan worden opgezet 
waarin er niet één enkel platform met één 
enkele beheerder is, waarin alle actoren 
op hetzelfde niveau zijn betrokken en 
waarin gedecentraliseerde controle het 
fundament van blockchain is; herinnert 
eraan dat blockchaintechnologie 
voordelig kan zijn bij douaneprocedures, 
waar die technologie kan zorgen voor een 
hoge mate van informatie-uitwisseling, 
meer transparantie en meer vertrouwen 
tussen partners; is van mening dat 
blockchaintechnologie eveneens positieve 
gevolgen voor handel en duurzame 
ontwikkeling kan hebben; betreurt het dat 
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de Unie nog steeds niet beschikt over een 
geharmoniseerd rechtskader voor het 
gebruik van blockchaintechnologie in de 
handel;

Or. en

Amendement 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert de Commissie eraan dat 
voorstellen over de digitale eengemaakte 
markt 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;

4. herinnert de Commissie eraan dat 
voorstellen over de digitale eengemaakte 
markt 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; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan de 
interoperabiliteit tussen apparaten, 
applicaties, gegevensopslagplaatsen, 
diensten en netwerken te bevorderen, 
aangezien die noodzakelijk is om ten volle 
gebruik te kunnen maken van de 
voordelen van de toepassing van 
informatie- en 
communicatietechnologieën, die onder 
meer gebruikt worden in de handelssector 
door de gebruikers daarvan;

Or. en

Amendement 29
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert de Commissie eraan dat 
voorstellen over de digitale eengemaakte 
markt 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;

4. herinnert de Commissie eraan dat 
voorstellen over de digitale eengemaakte 
markt 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 in 
termen van een open, op regels 
gebaseerde data-economie, en het delen 
van gegevens tussen de EU en derde 
landen moet bevorderen;

Or. en

Amendement 30
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert de Commissie eraan dat 
voorstellen over de digitale eengemaakte 
markt 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;

4. herinnert de Commissie eraan dat 
haar voorstellen over de digitale 
eengemaakte markt en artificiële 
intelligentie, die in overeenstemming zijn 
met verscheidene initiatiefverslagen die in 
2020 met een zeer grote meerderheid door 
het Parlement werden goedgekeurd, niet 
volledig in overeenstemming kunnen en 
mogen zijn met de WTO-overeenkomsten, 
en dat onze bilaterale 
handelsovereenkomsten zullen moeten 
worden gewijzigd om volledig aan de 
nieuwe regels te voldoen;

Or. fr

Amendement 31
Markéta Gregorová
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert de Commissie eraan dat 
voorstellen over de digitale eengemaakte 
markt 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;

4. wijst erop dat de internationale 
verplichtingen van de EU, met inbegrip 
van de WTO- en bilaterale 
handelsovereenkomsten, moeten worden 
geïnterpreteerd in overeenstemming met 
de eerbiediging van de grondrechten en 
beleidsdoelstellingen van de EU, 
waaronder het recht op privacy en 
gegevens- en consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 32
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 

5. neemt kennis van de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat het toegenomen globale gewicht van 
digitale regels die niet in 
overeenstemming zijn met de 
democratische beginselen, de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling 
de EU ertoe moet aanzetten om bij te 
dragen aan de vaststelling van mondiale 
regels voor de digitale economie; steunt in 
dit verband de werkzaamheden voor de 
oprichting van een raad voor handel en 
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normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

technologie tussen de EU en de VS om de 
transatlantische samenwerking inzake 
digitale aangelegenheden te bevorderen, 
waaronder met betrekking tot 
uitvoerbeperkingen en het screenen van 
buitenlandse directe investeringen; steunt 
in dat verband de werkzaamheden voor 
een trans-Atlantische overeenkomst inzake 
artificiële intelligentie, met als doel een 
sterkere en bredere consensus over de 
beginselen van ethische AI en 
gegevensbeheer te bereiken en om, binnen 
het kader van die beginselen, innovatie en 
het delen van gegevens voor de 
ontwikkeling van AI te 
bevorderen, alsmede om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken; steunt de internationale 
samenwerking tussen de OESO-landen op 
onder meer het gebied van regelgeving 
inzake de digitale economie, waaronder 
het Global Partnership on Artificial 
Intelligence; moedigt de EU aan de 
werkzaamheden met de VN en 
internationale normalisatie-instellingen te 
intensiveren;

Or. en

Amendement 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 

5. is ingenomen met de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio, de 
toeleveringsketen daarvan integreert, twee 
van de drie grootste economieën ter 
wereld omvat, bepalingen inzake 
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dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

oorsprongsregels harmoniseert en één 
enkele reeks regionale regels vaststelt, 
waardoor de facto een interne markt voor 
goederen wordt gecreëerd die de 
totstandbrenging en ontwikkeling van 
toeleveringsketens zal bevorderen; betreurt 
echter dat er geen robuust hoofdstuk inzake 
duurzame ontwikkeling in het RCEP is 
opgenomen en dat het RCEP slechts een 
bescheiden impuls zal geven aan de 
handel, aangezien de meeste 
tariefverlagingen al in bestaande 
handelsovereenkomsten zijn vastgelegd, 
terwijl de geplande liberalisering van de 
handel in diensten beperkt blijft; is van 
mening dat de sluiting van het RCEP de 
EU ertoe moet aanzetten om bij te dragen 
aan de vaststelling van mondiale regels 
voor de digitale economie; steunt in dit 
verband de oprichting van een raad voor 
handel en technologie tussen de EU en de 
VS en de werkzaamheden voor een trans-
Atlantische overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken; is ingenomen met de 
nieuwe, open houding van de nieuwe 
regering van de Verenigde Staten jegens 
de Europese partners;

Or. en

Amendement 34
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 

5. neemt kennis van de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
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economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; neemt kennis van het 
voorstel van de Commissie en de hoge 
vertegenwoordiger voor de oprichting van 
een raad voor handel en technologie tussen 
de EU en de VS en de werkzaamheden 
voor een trans-Atlantische overeenkomst 
inzake artificiële intelligentie, om de 
handel en de ontwikkeling van compatibele 
regels en normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken; herhaalt dat het 
Europees Parlement, als het enige 
rechtstreeks gekozen orgaan van de Unie, 
integraal moet worden betrokken bij de 
onderhandelingen over de raad voor 
handel en technologie en inzicht in het 
onderhandelingsproces moet hebben 
teneinde daar controle over te kunnen 
uitoefenen; dringt er bij de Commissie op 
aan om te zorgen voor een hoge mate van 
transparantie, niet alleen in 
handelsbesprekingen, maar ook in de 
samenwerking met derde landen;

Or. en

Amendement 35
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 

5. neemt kennis van de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
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hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
met toezeggingen over milieubehoud en 
sociale rechten in het RCEP is 
opgenomen; is van mening dat de sluiting 
van het RCEP de EU ertoe moet aanzetten 
om bij te dragen aan de vaststelling van 
mondiale regels voor de digitale economie; 
steunt in dit verband de oprichting van een 
raad voor handel en technologie tussen de 
EU en de VS en de werkzaamheden voor 
een trans-Atlantische overeenkomst inzake 
artificiële intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken, met een centrale rol 
voor de EU bij het vaststellen van die 
normen;

Or. en

Amendement 36
Roman Haider

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 

5. is ingenomen met de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
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normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken; is van mening dat een 
trans-Atlantische overeenkomst inzake AI 
eveneens een apart hoofdstuk over de 
beveiliging en bescherming van gegevens 
van gebruikers en consumenten moet 
bevatten;

Or. en

Amendement 37
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

5. is ingenomen met de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; is van 
mening dat de sluiting van het RCEP de 
EU ertoe moet aanzetten om bij te dragen 
aan de vaststelling van mondiale regels 
voor de digitale economie; steunt in dit 
verband de oprichting van een raad voor 
handel en technologie tussen de EU en de 
VS en de werkzaamheden voor een trans-
Atlantische overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
gemeenschappelijke normen in de digitale 
handel te vergemakkelijken; 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;

Or. en
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Amendement 38
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 
hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van mening 
dat de sluiting van het RCEP de EU ertoe 
moet aanzetten om bij te dragen aan de 
vaststelling van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

5. merkt op dat de sluiting van de 
overeenkomst inzake het regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP) zorgt voor de diepste economische 
integratie in de wereld; is van mening dat 
dit benadrukt hoe belangrijk het is dat de 
EU de leiding moet nemen bij het 
vaststellen van mondiale regels voor de 
digitale economie; steunt in dit verband de 
oprichting van een raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS en de 
werkzaamheden voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 39
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting van 
de overeenkomst inzake het op regels 
gebaseerde Aziatisch regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP), dat zorgt voor een diepere 
economische integratie van de regio; 
betreurt echter dat er geen robuust 

5. neemt nota van het voorstel van de 
Commissie om een “raad voor handel en 
technologie tussen de EU en de VS” op te 
richten en om werkzaamheden op te 
starten voor een trans-Atlantische 
overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie; vraagt dat de Commissie zich 
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hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling 
in het RCEP is opgenomen; is van 
mening dat de sluiting van het RCEP de 
EU ertoe moet aanzetten om bij te dragen 
aan de vaststelling van mondiale regels 
voor de digitale economie; steunt in dit 
verband de oprichting van een raad voor 
handel en technologie tussen de EU en de 
VS en de werkzaamheden voor een trans-
Atlantische overeenkomst inzake artificiële 
intelligentie, om de handel en de 
ontwikkeling van compatibele regels en 
normen in de digitale handel te 
vergemakkelijken;

concentreert op een krachtig Europees 
regelgevingskader waarmee onze 
fundamentele waarden en grondrechten 
kunnen worden geëerbiedigd; 
beklemtoont dat handelsvoorschriften 
nooit mogen verhinderen dat de 
regelgevende autoriteiten de volledige 
toepassing van de AI-wetgeving 
waarborgen; dringt er bij de Commissie 
op aan bij de onderhandelingen over 
handelsvoorschriften een hoog niveau 
van transparantie te waarborgen;

Or. fr

Amendement 40
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Nicola Danti, Jérémy 
Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel bij het vergemakkelijken van de 
toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s en bij het bijdragen tot de 
economische empowerment van vrouwen.

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel en het gebruik van blockchain, 
bijvoorbeeld bij het vergemakkelijken van 
de toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s en bij het doeltreffender en 
goedkoper maken van 
grensoverschrijdende handelsprocessen 
en -transacties; benadrukt met name de 
daaraan verbonden voordelen die zouden 
kunnen bijdragen tot de economische 
empowerment van vrouwen en dat 
blockchain eveneens kan worden gebruikt 
om de zorgvuldigheid van ondernemingen 
te faciliteren; roept op om digitale handel 
tot een pijler van de nieuwe 
handelsstrategie van de EU te maken; 
roept voorts op dat in alle toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten een hoofdstuk 
over digitale handel wordt opgenomen.
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Or. en

Amendement 41
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel bij het vergemakkelijken van de 
toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s en bij het bijdragen tot de 
economische empowerment van vrouwen.

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel bij het vergemakkelijken van de 
toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s, en benadrukt dat dit eveneens moet 
bijdragen tot de economische 
empowerment van vrouwen; wijst erop dat 
het gebruik van een open source, zowel 
voor software als hardware, bijdraagt aan 
een open en duurzame digitale 
transformatie en versterking van de 
Europese strategische autonomie in de 
digitale economie;

Or. en

Amendement 42
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel bij het vergemakkelijken van de 
toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s en bij het bijdragen tot de 
economische empowerment van vrouwen.

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel bij het vergemakkelijken van de 
toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s, aangezien digitalisering een 
absolute noodzaak is teneinde te 
concurreren in wereldmarkten; verzoekt 
de Commissie te zoeken naar manieren 
om kmo’s bij hun digitale transformatie te 
helpen.

Or. en
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Amendement 43
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel bij het vergemakkelijken van de 
toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s en bij het bijdragen tot de 
economische empowerment van vrouwen.

6. benadrukt de rol van de digitale 
handel bij het vergemakkelijken van de 
toegang tot mondiale waardeketens voor 
kmo’s, ook in de minst ontwikkelde 
landen, en bij het bijdragen tot de 
economische empowerment en de verdere 
inclusie van vrouwen;

Or. en

Amendement 44
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat AI wordt ingebed in 
een grote verscheidenheid aan systemen 
en dat het aantal toegangspunten voor 
kwaadwillige actoren derhalve zal 
toenemen; benadrukt derhalve dat 
cyberbeveiliging moet worden bevorderd 
door in samenwerking met de sector 
normen, richtsnoeren en beste praktijken 
te ontwikkelen en ondernemingen te 
helpen hun cyberbeveilingsrisico’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, en 
waarvan EU-ondernemingen vaak het 
slachtoffer zijn; merkt op dat om niet-
coöperatieve landen onder druk te zetten, 
diplomatieke actie of economische 
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vergeldingsmaatregelen zouden kunnen 
worden overwogen; is van mening dat een 
overeenkomst binnen de OESO om af te 
zien van bedrijfsspionage eveneens 
andere landen zou ontmoedigen acties te 
ondernemen.

Or. en

Amendement 45
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. 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; 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; verzoekt dat in alle 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU een hoofdstuk over digitale 
handel en telecommunicatie wordt 
opgenomen;

Or. en

Amendement 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat het voorstel voor 
een verordening ter bevordering van 
billijkheid en transparantie voor zakelijke 
gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten 
(COM(2018) 238 final) een stap is in de 
richting van een eerlijk en gelijk speelveld 
voor kmo’s die met grote ondernemingen 
concurreren op markten voor digitale 
diensten waarbij ook AI wordt toegepast, 
en vraagt om afronding daarvan na 
herziening en afstemming op de nieuwe 
digitale strategie die de Commissie heeft 
uiteengezet in haar mededeling “De 
digitale toekomst van Europa vormgeven” 
van 19 februari 2020 (COM(2020)67 
final);

Or. en

Amendement 47
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat praktijken die de 
consumenten- en gegevensbescherming 
alsmede arbeidsrechten ondermijnen, 
zoals gezichtsherkenningsalgoritmen, 
door technologie aangedreven toezicht, 
monitoring en controle op de werkplek, 
zoals prognose- en meldingsinstrumenten, 
monitoring op afstand, tijdregistratie en 
management op basis van algoritmen, 
moeten worden vermeden en dat in 
toekomstige of geactualiseerde 
handelsovereenkomsten een verbod op de 
overdracht van gegevensstromen die 
dergelijke praktijken ondersteunen, moet 
worden opgenomen;
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Or. en

Amendement 48
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat productie en handel 
afhankelijk zijn van de 
grensoverschrijdende overdracht, opslag 
en grensoverschrijdend gebruik van 
digitale informatie;

Or. en

Amendement 49
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. 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 
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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.

Or. en

Amendement 50
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt de Commissie om 
duidelijkheid te verschaffen over de 
gevolgen van de in het kader van de 
huidige WTO-onderhandelingen over e-
handel voorgestelde broncodeclausule 
voor het digitale beleid van de EU, en met 
name voor consumentenrechten, en om 
die handelsrechtclausule ondertussen in 
te trekken, aangezien softwarebroncodes 
reeds door het auteursrecht en de regels 
inzake de bescherming van 
handelsgeheimen worden beschermd;

Or. en

Amendement 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat artificiële 
intelligentie en 
gedeeldgrootboektechnologieën een 
baanbrekende rol kunnen spelen op 
handelsgebied, gezien de mogelijkheden 
die zij bieden om grote hoeveelheden 
gegevens te verzamelen; wijst erop dat in 
de nieuwe digitale strategie van de Unie 
handel zou moeten worden omarmd als 
cruciale sector die zichzelf radicaal zou 
kunnen veranderen dankzij artificiële 
intelligentie.

Or. en

Amendement 52
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt de rol van de EU-
datastrategie bij het opbouwen van een 
eigen interne markt voor gegevens door 
middel van wetgeving, waaronder de 
Datagovernanceverordening en de 
komende gegevenswet;

Or. en

Amendement 53
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat 
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concurrerende toegang tot gegevens van 
cruciaal belang is voor de ontwikkeling 
van AI-technologie, hetgeen steeds 
belangrijker zal worden in diverse 
sectoren van de samenleving; benadrukt 
daarom dat onderzoekers en 
ondernemingen meer vrijheid moeten 
krijgen om toegang te krijgen tot en 
gebruik te maken van gegevens voor de 
ontwikkeling van AI;

Or. en

Amendement 54
Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan de consistentie van haar 
handelsvoorstellen met haar interne 
beleidslijnen op een transparante wijze te 
beoordelen en te waarborgen, met name 
wat de regulering van en het toezicht op 
AI betreft, en ervoor te zorgen dat de 
EU-beleidsruimte wordt behouden zodat 
huidige en toekomstige 
regelgevingsinspanningen met betrekking 
tot AI zich niet tot handelsregels 
beperken.

Or. en

Amendement 55
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. vestigt de aandacht op de 
juridische onvoorspelbaarheid waarmee 
ontwikkelaars van AI-technologie worden 
geconfronteerd als gevolg van een 
ontoereikende coördinatie van de 
gegevensbescherming en ethische 
kwesties in verband met AI op EU-niveau; 
verzoekt de Commissie derhalve 
richtsnoeren voor te leggen voor vooraf 
goedgekeurde procedures voor het 
gebruik van gegevens, alsmede voor 
pseudonimisering en anonimisering, 
teneinde de juridische voorspelbaarheid 
voor ontwikkelaars van AI-technologie te 
vergroten; is van mening dat de nationale 
autoriteiten zich bij de uitoefening van 
hun overheidsgezag aan die EU-
richtsnoeren moeten houden om ervoor te 
zorgen dat de regelgeving consequent 
wordt nageleefd en dat belemmeringen 
voor de werking van de digitale 
eengemaakte markt uit de weg worden 
geruimd;

Or. en

Amendement 56
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. erkent de ambitie om van 
de EU een wereldleider in de ontwikkeling 
en toepassing van AI te maken, en 
onderstreept het feit dat de EU zich moet 
positioneren als wereldleider bij de 
ontwikkeling van ethische en wettelijke 
normen en maatstaven voor het gebruik 
van AI, waarbij zij mogelijk normen voor 
de rest van de wereld vaststelt;
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Or. en

Amendement 57
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. merkt 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;

Or. en

Amendement 58
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. benadrukt het feit dat de 
omvang van de eengemaakte markt het 
belangrijkste potentieel voor meer digitaal 
concurrentievermogen en innovatie in 
Europa vormt en dat derhalve elke 
versnippering en elke ongerechtvaardigde 
grensoverschrijdende belemmering voor 
gegevensstromen, gezamenlijk onderzoek 
en de uitvoer van digitale goederen en 
diensten tussen de EU-landen 
onmiddellijk moet worden weggenomen 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
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samenleving ten volle de vruchten van de 
EU-markt plukt;

Or. en

Amendement 59
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 nonies. moedigt de Commissie aan 
om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om gegevensstromen met 
strategische belangrijke derde landen te 
vergemakkelijken en om de banden met 
gelijkgezinde democratieën en 
markteconomieën op het gebied van 
gegevens aan te halen; merkt op dat 
vooral de samenwerking met het Verenigd 
Koninkrijk, dat een grote rol in de 
mondiale digitale economie speelt, van 
cruciaal belang is; moedigt de Commissie 
derhalve aan om het Verenigd Koninkrijk 
te betrekken bij haar ambities om een 
naadloze Europese interne markt voor 
gegevens te creëren; neemt in dat verband 
kennis van de aflossingsvrije periode van 
4+2 maanden voor gegevensoverdrachten 
waarin de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en het VK voorziet, en moedigt de 
Commissie aan om er dringend voor te 
zorgen dat de gegevensstromen tussen 
beide partners niet worden onderbroken, 
met inachtneming van de 
gegevensbeschermingsregels als eerste 
voorwaarde.

Or. en


