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Poprawka 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 
wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 
wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych; uważa, że Unia 
powinna zawrzeć dwustronną umowę 
inwestycyjną z Republiką Chińską 
(Tajwanem) i poszukiwać środków, które 
pomogą obywatelom Hongkongu osiedlić 
się w Unii, co będzie sposobem na 
zapewnienie im praw społecznych, 
obywatelskich i politycznych; uważa, że 
Komisja powinna prowadzić przegląd 
kontroli wywozu w przypadku, gdy dotyczą 
on prowincji Sinciang w celu 
zagwarantowania, że Unia robi wszystko, 
co w jej mocy, aby zapobiec wywozowi 
towarów, które mogą przyczynić się do 
łamania praw człowieka w tej 
prowincji; podkreśla, że w ramach tego 
przeglądu należy określić, które 
dodatkowe konkretne produkty będą w 
przyszłości podlegać kontroli wywozu;

Or. en

Poprawka 2
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby wesprzeć jej 
transformację cyfrową w celu ułatwienia 
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wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych;

odbudowy po pandemii COVID i 
zwiększenia odporności na wyzwania w 
przyszłości oraz aby zlikwidować przepaść 
dzielącą ją od USA i Chin i pełnić wiodącą 
rolę w zapewnianiu konkurencyjnej 
gospodarki światowej opartej na danych;

Or. en

Poprawka 3
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 
wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 
wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych, ale także by móc 
rzeczywiście wpływać na tak ważne 
obszary jak bezpieczeństwo i ochrona 
danych, stanowiące kluczowe zagadnienia 
w przypadku sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 4
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i 
pełnić wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin, a 
jednocześnie promować swój model 
gospodarki danych zgodnej z zasadami 
etyki, w szczególności poszanowanie praw 
podstawowych, ochronę konsumentów i 
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walkę z siłą rynkową podmiotów aktualnie 
dominujących w dziedzinie technologii 
cyfrowych;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 
wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 
wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych oraz stać się liderem w 
wyznaczaniu standardów cyfrowych;

Or. en

Poprawka 6
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania, aby zlikwidować 
przepaść dzielącą ją od USA i Chin i pełnić 
wiodącą rolę w zapewnianiu 
konkurencyjnej gospodarki światowej 
opartej na danych;

1. uważa, że Unia Europejska musi 
podjąć zorientowane długoterminowo 
działania, aby zlikwidować przepaść 
dzielącą ją od USA i Chin i pełnić wiodącą 
rolę w zapewnianiu konkurencyjnej i 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na danych;

Or. en
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Poprawka 7
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę rozwoju 
infrastruktury i wypracowania rozwiązań 
technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie transformacji cyfrowej 
spójnej z porozumieniem paryskim oraz 
celami UE w dziedzinie klimatu i 
środowiska, a w szczególności z celami na 
2030 r. i celem zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r.; wzywa w 
związku z tym do wprowadzenia unijnego 
wskaźnika zrównoważonego rozwoju 
cyfrowego opartego na analizie cyklu 
życia produktów; zwraca uwagę, że taki 
wskaźnik przyczyniłby się do opracowania 
zestawu narzędzi UE służących ocenie i 
dalszemu stosowaniu rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz związanych z nimi 
zobowiązań i mechanizmów 
egzekwowania;

Or. en

Poprawka 8
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że umożliwienie 
dzielenia się niezbędnymi i jasno 
określonymi zbiorami danych oraz 
dostępu do nich będzie miało kluczowe 
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znaczenie dla uwolnienia potencjału 
Zielonego Ładu; wzywa Komisję do 
oceny, które zbiory danych są istotne dla 
transformacji ekologicznej w kontekście 
zrównoważonych produktów i usług, m.in. 
jeśli chodzi o wytwarzanie produktów, 
transport, emisję dwutlenku węgla, 
energię i wpływ na różnorodność 
biologiczną, a także postępowanie z 
produktami po zakończeniu ich cyklu 
życia; podkreśla, że przyszłe lub 
zaktualizowane umowy handlowe 
powinny przewidywać konkretne 
mechanizmy związane z przekazywaniem i 
ochroną takich zbiorów danych; 

Or. en

Poprawka 9
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania, że transformacja 
cyfrowa wzmocni otwarte technologie, 
możliwość przenoszenia danych i 
interoperacyjność; zwraca uwagę, że 
zaktualizowane i nowe umowy handlowe 
powinny obejmować takie cele;

Or. en

Poprawka 10
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i zrównoważonego otwarcia 
rynków w celu zapewnienia konkretnych 
korzyści przedsiębiorstwom, 
konsumentom i pracownikom; wzywa do 
zakończenia wielostronnych negocjacji 
WTO w sprawie handlu elektronicznego 
oraz do pełnego wdrożenia i szerszego 
przyjęcia Umowy o technologii 
informacyjnej Światowej Organizacji 
Handlu, jej rozszerzenia oraz dokumentu 
referencyjnego WTO w dziedzinie usług 
telekomunikacyjnych; ubolewa, że wobec 
braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; uważa, że bariery te stanowią 
szczególne wyzwanie dla MŚP; ubolewa, 
że wobec braku globalnych zasad ochrona 
konsumentów jest niewystarczająca; 
opowiada się za tym, by moratorium WTO 
dotyczące transmisji elektronicznych miało 
charakter stały;

Or. en

Poprawka 11
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do osiągnięcia 
znaczącego postępu w kierunku 
zrównoważonego wyniku wielostronnych 
negocjacji WTO w sprawie handlu 
elektronicznego, podkreśla, że wobec 
braku właściwie opracowanych globalnych 
zasad unijne przedsiębiorstwa mogą 
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obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

napotykać bariery pozataryfowe w handlu 
cyfrowym, takie jak nieuzasadnione 
blokowanie geograficzne, lokalizacja 
danych i obowiązkowe wymogi w zakresie 
transferu technologii; podkreśla, że dane 
elektroniczne stanowią kluczowy 
„surowiec” ekonomiczny w procesie 
transformacji cyfrowej i że w związku z 
tym kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
jasności definicji transmisji 
elektronicznych oraz poszanowanie zasady 
neutralności technologicznej, zgodnie z 
którą zasady przywozu i wywozu powinny 
pozostać takie same bez względu na 
technologię;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

2. zauważa ryzyko niezgodności 
między podejściami różnych partnerów 
handlowych, jeśli chodzi o regulację 
handlu cyfrowego; zdecydowanie popiera 
wielostronne rozwiązania w zakresie zasad 
handlu cyfrowego i wzywa do pilnego 
zakończenia wielostronnych negocjacji 
WTO w sprawie handlu elektronicznego; 
ubolewa, że wobec braku globalnych zasad 
unijne przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały; 
wzywa UE do dalszej współpracy z 
partnerami, na przykład w ramach OECD 
i WTO, w celu ustanowienia światowych 
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standardów dla sztucznej inteligencji z 
myślą o ograniczeniu barier handlowych i 
promowaniu godnej zaufania sztucznej 
inteligencji zgodnie z wartościami UE;

Or. en

Poprawka 13
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; stwierdza, że 
zasadnicze znaczenie ma również 
realizacja swobodnego przepływu danych 
opartego na zaufaniu i w tym celu przyszły 
system WTO mogłaby uzupełnić 
dwustronna/regionalna współpraca 
regulacyjna, taka jak promowanie 
wzajemnego uznawania, z 
uwzględnieniem poziomu ochrony danych 
osobowych w każdym prawie krajowym; 
ubolewa, że wobec braku globalnych zasad 
unijne przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

Or. en

Poprawka 14
Svenja Hahn

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały; 
wzywa Komisję do dokładnej oceny 
wpływu klauzuli dotyczącej kodu 
źródłowego, omawianej obecnie w ramach 
negocjacji w sprawie handlu 
elektronicznego na szczeblu WTO, na 
przyszłe prawodawstwo UE w dziedzinie 
sztucznej inteligencji oraz do włączenia 
Parlamentu Europejskiego do tej oceny;

Or. en

Poprawka 15
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdecydowanie popiera 
wielostronne rozwiązania w zakresie zasad 
handlu cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w 
sprawie handlu elektronicznego; ubolewa, 
że wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 

2. zdecydowanie stwierdza, że Unia 
Europejska nie może zaakceptować 
żadnego wielostronnego rozwiązania w 
zakresie zasad handlu cyfrowego bez 
solidnych gwarancji, takich jak te, o które 
apelował Parlament Europejski po 
zakończeniu prac związanych z 
wdrażaniem ram etycznych sztucznej 
inteligencji, zasad odpowiedzialności 
cywilnej, poszanowania własności 
intelektualnej i regulacji usług cyfrowych 
w celu ochrony konsumentów; ubolewa, 
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elektronicznych miało charakter stały; że unijne przedsiębiorstwa napotykają 
bariery pozataryfowe w handlu cyfrowym, 
takie jak obowiązkowe wymogi w zakresie 
transferu technologii; opowiada się za tym, 
by moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

Or. fr

Poprawka 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały;

2. zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do zakończenia 
wielostronnych negocjacji WTO w sprawie 
handlu elektronicznego; ubolewa, że 
wobec braku globalnych zasad unijne 
przedsiębiorstwa napotykają bariery 
pozataryfowe w handlu cyfrowym, takie 
jak nieuzasadniona lokalizacja danych i 
obowiązkowe wymogi w zakresie transferu 
technologii; opowiada się za tym, by 
moratorium WTO dotyczące transmisji 
elektronicznych miało charakter stały; 
uważa, że cyfryzacja przynosi znaczne 
korzyści łańcuchom dostaw i handlowi;

Or. en

Poprawka 17
Bernd Lange

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na znaczenie 
ustanowienia zasad zakazujących 
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przymusowego przekazywania praw 
własności intelektualnej w postaci kodów 
źródłowych; podkreśla w związku z tym 
potrzebę jasnej definicji kodu źródłowego 
i jego odróżnienia od algorytmów w 
przypadku sztucznej inteligencji; zwraca 
uwagę na znaczenie zapewnienia audytu i 
oceny ryzyka systemowego algorytmów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. podkreśla, że przepływ danych ma 
zasadnicze znaczenie dla handlu 
cyfrowego oraz że dane nie tylko są 
środkiem produkcji, ale same stały się 
aktywem zbywalnym; uważa, że dostęp do 
danych i ich przetwarzanie są często 
niezbędne do świadczenia 
konkurencyjnych usług cyfrowych, 
zwłaszcza w dziedzinie sztucznej 
inteligencji; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych 
nieosobowych, przy jednoczesnym 
poszanowaniu unijnych przepisów o 
ochronie danych; 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; apeluje, by w przyszłych 
umowach handlowych uwzględniono 
kwestie ochrony danych, tak aby ułatwić 
prowadzony z partnerami handlowymi 
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proces podejmowania decyzji 
stwierdzających odpowiedni stopień 
ochrony;

Or. en

Poprawka 19
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania 
unijnych przepisów o ochronie danych i 
prywatności; popiera zasadę, że należy 
zezwolić na transgraniczny przepływ 
danych, pod warunkiem że strony 
wprowadzą odpowiednie narzędzia 
prawne dotyczące transferu danych w celu 
ochrony i bezpieczeństwa danych 
osobowych; wzywa do zdecydowanego 
zakazania nieuzasadnionych praktyk 
lokalizacji danych w porozumieniu WTO 
w sprawie handlu elektronicznego oraz w 
unijnych umowach o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 20
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. uważa, że poszanowanie 
prywatności i ochrona danych są 
niezbędne do świadczenia 
konkurencyjnych usług cyfrowych i 
przywrócenia zaufania konsumentów; 
wzywa Komisję do przyjęcia przepisów 
dotyczących handlu cyfrowego, które 
zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstw 
UE, przy jednoczesnym poszanowaniu 
unijnych przepisów o ochronie danych; 
przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej orzekł, iż poziom 
ochrony danych zapewniany przez 
przedsiębiorstwa działające z terytorium 
państw trzecich musi być równoważny z 
poziomem ochrony zapewnianym przez 
przedsiębiorstwa działające w Unii;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
przepływ danych na świecie, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych, w tym przez 
dodanie do umów handlowych ambitnych 
i elastycznych przepisów dotyczących 
transgranicznych przepływów danych, 
które nie będą dopuszczać nadmiernej 
interwencji państwa;
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Or. en

Poprawka 22
Maximilian Krah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych, przy czym należy niezwłocznie 
rozbudować w UE infrastrukturę 5G o 
bardzo dużej prędkości; wzywa Komisję 
do przyjęcia przepisów dotyczących 
handlu cyfrowego, które zwiększą 
konkurencyjność przedsiębiorstw UE i 
ułatwią swobodny transgraniczny przepływ 
danych, przy jednoczesnym poszanowaniu 
unijnych przepisów o ochronie danych;

Or. de

Poprawka 23
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych, a także 
zapewnieniu przejrzystości przepływu i 
przechowywania danych poza UE;
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Or. en

Poprawka 24
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które będą wspierać konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
egzekwowania unijnych norm ochrony 
danych, ochrony konsumentów i 
przepisów dotyczących prywatności;

Or. en

Poprawka 25
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnych 
przepisów o ochronie danych;

3. uważa, że dostęp do danych i ich 
przetwarzanie są często niezbędne do 
świadczenia konkurencyjnych usług 
cyfrowych; wzywa Komisję do przyjęcia 
przepisów dotyczących handlu cyfrowego, 
które zwiększą konkurencyjność 
przedsiębiorstw UE i ułatwią swobodny 
transgraniczny przepływ danych, w pełnej 
zgodności z unijnym prawem dotyczącym 
prywatności i ochrony danych, w tym z 
RODO;
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Or. en

Poprawka 26
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do zapewnienia, by sztuczna 
inteligencja w systemach handlowych była 
solidna pod względem technicznym, tak 
aby systemy te nie były wykorzystywane do 
celów szkodzących europejskim interesom 
handlowym; podkreśla, że podstawowe 
zasady rozwoju usług handlowych 
wykorzystujących AI to zgoda 
użytkownika i anonimowość, bez 
jakiegokolwiek obowiązku używania 
aplikacji do śledzenia kontaktów; w 
związku z tym domaga się, aby usługi AI 
były ukierunkowane na użytkowników; 
wzywa Komisję, aby określiła sposoby 
certyfikowania tych usług, żeby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się szkodliwych 
aplikacji do śledzenia kontaktów; 
podkreśla, że należy zagwarantować 
kompetencje regionalne i lokalne w 
odniesieniu do usług w zakresie sztucznej 
inteligencji, jeżeli istnieją, oraz że 
mechanizmy zgłaszania i eliminowania 
nielegalnych działań powinny opierać się 
na zasadzie pomocniczości i w związku z 
tym powinny uznawać ten rodzaj 
kompetencji, aby zagwarantować, że 
organy administracji regionalnej nie 
utracą uprawnień;

Or. en

Poprawka 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
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Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że najważniejszym 
skutkiem zastosowania technologii 
blockchain jest ułatwienie handlu, 
zapewnienie bezpiecznej struktury dla 
wymiany informacji i strukturyzacji 
procesów; uważa, że wartość dodana tej 
technologii polega na stworzeniu ram 
zaufania, w których nie ma jednej 
platformy z jednym administratorem, w 
których wszystkie zaangażowane podmioty 
znajdują się na tym samym poziomie, a 
główną podstawą technologii blockchain 
jest zdecentralizowana kontrola; 
przypomina, że technologie blockchain 
mogą być korzystne dla procedur celnych, 
zapewniając intensywną wymianę 
informacji, większą przejrzystość i większe 
zaufanie między partnerami; uważa, że 
technologie blockchain mogą być również 
korzystne dla handlu i zrównoważonego 
rozwoju (TSD); ubolewa, że Unia nadal 
nie posiada zharmonizowanych ram 
prawnych dotyczących stosowania 
technologii blockchain w handlu;

Or. en

Poprawka 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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 

4. 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 
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jej wniosków; jej wniosków; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do wspierania 
interoperacyjności urządzeń, aplikacji, 
repozytoriów danych, usług i sieci, 
niezbędnej do pełnego wykorzystania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanych również 
przez użytkowników w sektorze handlu;

Or. en

Poprawka 29
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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;

4. 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 
gospodarkę opartą na danych, oraz 
promować wymianę danych między UE a 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 30
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina Komisji, że wszelkie 4. przypomina Komisji, że jej wnioski 
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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;

dotyczące jednolitego rynku cyfrowego i 
sztucznej inteligencji, spójne z licznymi 
sprawozdaniami z własnej inicjatywy 
przegłosowanymi przez Parlament 
Europejski w 2020 r. przeważającą 
większością głosów, nie mogą ani nie 
powinny być w pełni zgodne z umowami z 
WTO, a w naszych dwustronnych 
umowach handlowych należy wprowadzić 
zmiany w celu pełnego poszanowania 
nowych zasad;

Or. fr

Poprawka 31
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. 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;

4. zwraca uwagę, że międzynarodowe 
zobowiązania UE, w tym z WTO i 
dwustronne umowy handlowe powinny 
być interpretowane zgodnie z 
poszanowaniem praw podstawowych i 
celami polityki publicznej UE, takimi jak 
prawo do prywatności, ochrona danych i 
ochrona konsumentów;

Or. en

Poprawka 32
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 

5. odnotowuje zawarcie opartej na 
zasadach umowy o kompleksowym 



PE680.842v01-00 22/39 AM\1223615PL.docx

PL

kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

regionalnym partnerstwie gospodarczym 
dla Azji (RCEP), która pogłębia integrację 
gospodarczą regionu; ubolewa jednak nad 
brakiem solidnego rozdziału w RCEP 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju; 
uważa, że wzrost globalnego znaczenia 
przepisów dotyczących sfery cyfrowej 
niezgodnych z zasadami demokracji, 
prawami człowieka i zrównoważonym 
rozwojem powinien zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera prace zmierzające do utworzenia 
Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA, 
która ma wspierać współpracę 
transatlantycką w kwestiach cyfrowych, w 
tym w zakresie ograniczeń wywozowych i 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych; 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 norm w handlu 
cyfrowym; popiera międzynarodową 
współpracę regulacyjną i inne formy 
współpracy między krajami OECD w 
dziedzinie gospodarki cyfrowej, w tym 
Globalne Partnerstwo na rzecz Sztucznej 
Inteligencji; zachęca UE do 
zintensyfikowania współpracy z ONZ i 
międzynarodowymi jednostkami 
normalizacyjnymi;

Or. en

Poprawka 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu, 
integruje jego łańcuchy dostaw, obejmuje 
dwie z trzech największych gospodarek 
świata, harmonizuje przepisy dotyczące 
reguł pochodzenia, ustanawia jednolity 
zestaw przepisów dotyczących treści 
regionalnych, skutecznie tworząc jednolity 
rynek dla towarów bezpośrednich, co 
będzie sprzyjać tworzeniu i rozwojowi 
łańcuchów dostaw; ubolewa jednak nad 
brakiem solidnego rozdziału w RCEP 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju 
oraz nad tym, że będzie ona stanowić 
niewielki bodziec popytowy dla handlu, 
ponieważ większość obniżek ceł na towary 
została już przewidziana w istniejących 
umowach handlowych, natomiast 
planowana liberalizacja handlu usługami 
jest ograniczona; uważa, że zawarcie 
RCEP powinno zachęcić UE do pomocy w 
ustalaniu globalnych zasad gospodarki 
cyfrowej; w związku z tym popiera 
utworzenie Rady ds. Handlu i Technologii 
UE-USA oraz prace nad transatlantyckim 
porozumieniem w sprawie sztucznej 
inteligencji, aby ułatwić handel i 
opracowanie kompatybilnych zasad i norm 
w handlu cyfrowym; z zadowoleniem 
przyjmuje nowe, otwarte stanowisko 
nowej administracji USA wobec jej 
europejskich odpowiedników;

Or. en

Poprawka 34
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

5. przyjmuje do wiadomości zawarcie 
opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; przyjmuje do 
wiadomości wniosek Komisji i wysokiego 
przedstawiciela w sprawie utworzenia 
Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA 
oraz prace nad transatlantyckim 
porozumieniem w sprawie sztucznej 
inteligencji, aby ułatwić handel i 
opracowanie kompatybilnych zasad i norm 
w handlu cyfrowym; ponownie podkreśla, 
że Parlament Europejski musi być 
integralną częścią negocjacji w sprawie 
Rady ds. Handlu i Technologii i musi 
mieć zapewnioną możliwość 
nadzorowania tego procesu jako jedyna 
bezpośrednio wybierana instytucja 
europejska; wzywa Komisję do 
zapewnienia wysokiego poziomu 
przejrzystości nie tylko podczas 
negocjowania zasad handlu, ale także 
podczas współpracy z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 35
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 

5. przyjmuje do wiadomości zawarcie 
opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
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pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju, zawierającego 
zobowiązania dotyczące ochrony 
środowiska i praw socjalnych; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym, przy 
zapewnieniu UE głównej roli w ustalaniu 
tych norm;

Or. en

Poprawka 36
Roman Haider

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym; 
stwierdza, że takie transatlantyckie 
porozumienie w sprawie sztucznej 
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inteligencji powinno również zawierać 
rozdział poświęcony bezpieczeństwu 
danych oraz ochronie danych 
użytkowników i konsumentów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
uważa, że zawarcie RCEP powinno 
zachęcić UE do pomocy w ustalaniu 
globalnych zasad gospodarki cyfrowej; w 
związku z tym popiera utworzenie Rady 
ds. Handlu i Technologii UE-USA oraz 
prace nad transatlantyckim porozumieniem 
w sprawie sztucznej inteligencji, aby 
ułatwić handel i opracowanie 
kompatybilnych zasad i wspólnych norm w 
handlu cyfrowym; 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;

Or. en

Poprawka 38
Enikő Győri

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 
handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

5. stwierdza, że zawarcie umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP) 
doprowadziło do największej integracji 
gospodarczej na świecie, co pokazuje, jak 
ważne jest, by UE przejęła inicjatywę w 
ustalaniu globalnych zasad gospodarki 
cyfrowej; w związku z tym popiera 
utworzenie Rady ds. Handlu i Technologii 
UE-USA oraz prace nad transatlantyckim 
porozumieniem w sprawie sztucznej 
inteligencji, aby ułatwić handel i 
opracowanie kompatybilnych zasad i norm 
w handlu cyfrowym;

Or. en

Poprawka 39
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zawarcie opartej na zasadach umowy o 
kompleksowym regionalnym partnerstwie 
gospodarczym dla Azji (RCEP), która 
pogłębia integrację gospodarczą regionu; 
ubolewa jednak nad brakiem solidnego 
rozdziału w RCEP dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
zawarcie RCEP powinno zachęcić UE do 
pomocy w ustalaniu globalnych zasad 
gospodarki cyfrowej; w związku z tym 
popiera utworzenie Rady ds. Handlu i 
Technologii UE-USA oraz prace nad 
transatlantyckim porozumieniem w 
sprawie sztucznej inteligencji, aby ułatwić 

5. przyjmuje do wiadomości 
propozycję Komisji, by utworzyć Radę ds. 
Handlu i Technologii UE-USA oraz 
rozpocząć prace nad transatlantyckim 
porozumieniem w sprawie sztucznej 
inteligencji; wzywa Komisję, by skupiła 
uwagę na solidnych europejskich ramach 
prawnych opartych na poszanowaniu 
naszych wartości i praw podstawowych; 
podkreśla, że zasady handlu nie powinny 
nigdy uniemożliwiać organom 
regulacyjnym pełnego stosowania 
przepisów dotyczących sztucznej 
inteligencji; wzywa Komisję do 
zapewnienia wysokiego poziomu 
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handel i opracowanie kompatybilnych 
zasad i norm w handlu cyfrowym;

przejrzystości w trakcie negocjacji zasad 
handlowych;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla rolę handlu cyfrowego w 
ułatwianiu MŚP dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości i przyczynianiu się do 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet.

6. podkreśla rolę handlu cyfrowego i 
wykorzystania technologii blockchain na 
przykład w ułatwianiu MŚP dostępu do 
globalnych łańcuchów wartości oraz w 
zwiększaniu skuteczności i obniżaniu 
kosztów transgranicznych procesów 
handlowych i transakcji handlowych; 
podkreśla w szczególności korzyści, jakie 
mogą one przynieść, jeśli chodzi o 
przyczynianie się do wzmocnienia pozycji 
gospodarczej kobiet, a także wykorzystanie 
technologii blockchain, by ułatwić 
przedsiębiorstwom przeprowadzanie 
analizy due diligence; wzywa do uznania 
handlu cyfrowego za jeden z filarów 
nowej strategii handlowej UE; wzywa 
ponadto do włączenia rozdziałów 
dotyczących handlu cyfrowego do 
wszystkich przyszłych umów o wolnym 
handlu;

Or. en

Poprawka 41
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla rolę handlu cyfrowego w 
ułatwianiu MŚP dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości i przyczynianiu się do 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet.

6. podkreśla rolę handlu cyfrowego w 
ułatwianiu MŚP dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości i zaznacza, że 
powinien on również przyczyniać się do 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet; 
zwraca uwagę, że drogą do otwartej i 
zrównoważonej transformacji cyfrowej 
jest korzystanie z otwartych źródeł, 
zarówno poprzez otwarte 
oprogramowanie, jak i sprzęt 
komputerowy, co stanowi postęp w 
kierunku europejskiej autonomii 
strategicznej w gospodarce cyfrowej;

Or. en

Poprawka 42
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla rolę handlu cyfrowego w 
ułatwianiu MŚP dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości i przyczynianiu się do 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet.

6. podkreśla rolę handlu cyfrowego w 
ułatwianiu MŚP dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości, ponieważ cyfryzacja 
jest niezbędna, aby być konkurencyjnym 
na światowych rynkach; wzywa Komisję 
do znalezienia sposobu wspierania MŚP w 
transformacji cyfrowej.

Or. en

Poprawka 43
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla rolę handlu cyfrowego w 6. podkreśla rolę handlu cyfrowego w 
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ułatwianiu MŚP dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości i przyczynianiu się do 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet.

ułatwianiu MŚP dostępu do globalnych 
łańcuchów wartości, w tym w krajach 
najsłabiej rozwiniętych, i przyczynianiu 
się do wzmocnienia pozycji gospodarczej 
kobiet i ich większej integracji.

Or. en

Poprawka 44
Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że sztuczna 
inteligencja jest wbudowana w wiele 
różnych systemów, a zatem rozszerzy 
możliwości dostępu podmiotom 
działającym w złej wierze; w związku z tym 
konieczne jest promowanie 
bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez 
wspieranie branżowych norm, wytycznych 
i najlepszych praktyk, aby pomóc 
przedsiębiorstwom w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z bezpieczeństwem 
cybernetycznym, 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, 
których ofiarami 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 sobie nawzajem 
zniechęciłoby również inne państwa do 
podejmowania działań.

Or. en
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Poprawka 45
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. 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; 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;

Or. en

Poprawka 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie propagowania 
sprawiedliwości i przejrzystości dla 
użytkowników biznesowych 
korzystających z usług pośrednictwa 
internetowego [COM(2018)0238 final] 
stanowi krok w kierunku stworzenia 
równych warunków działania dla MŚP 
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konkurujących z dużymi korporacjami na 
rynkach usług cyfrowych, które również 
stosują AI, i zwraca się o finalizację tego 
wniosku po aktualizacji i dostosowaniu go 
do nowej strategii cyfrowej ustanowionej 
przez Komisję w komunikacie pt. 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości 
Europy” z 19 lutego 2020 r. 
[COM(2020)0067 final];

Or. en

Poprawka 47
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że należy wyeliminować 
praktyki, które naruszają ochronę 
konsumentów i ochronę danych oraz 
prawa pracownicze, takie jak algorytmy 
rozpoznawania twarzy, nadzór oparty na 
technologii, monitorowanie i kontrola w 
miejscu pracy, np. narzędzia 
przewidywania i flagowania, zdalne 
monitorowanie, śledzenie czasu pracy i 
zarządzanie algorytmiczne, oraz że 
wszelkie przyszłe lub zaktualizowane 
umowy handlowe powinny zakazywać 
przekazywania przepływów danych 
leżących u podstaw takich praktyk;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że produkcja i handel 
zależą od transgranicznego transportu, 
przechowywania i wykorzystywania 
informacji cyfrowych;

Or. en

Poprawka 49
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. 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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Poprawka 50
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca się do Komisji o 
wyjaśnienie wpływu klauzuli dotyczącej 
kodu źródłowego zaproponowanej w 
kontekście obecnych negocjacji w sprawie 
handlu elektronicznego w ramach 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) na 
politykę cyfrową UE, w szczególności w 
odniesieniu do praw konsumentów, oraz o 
wycofanie w międzyczasie takiej klauzuli 
prawa handlowego, ponieważ kod 
źródłowy oprogramowania korzysta już z 
ochrony praw autorskich i tajemnicy 
handlowej;

Or. en

Poprawka 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że sztuczna inteligencja, 
a także technologia rozproszonego 
rejestru (DLT) to przełomowe technologie 
w dziedzinie handlu, które dają możliwość 
gromadzenia dużych ilości danych; 
podkreśla, że nowa strategia cyfrowa Unii 
powinna uwzględniać handel jako 
kluczowy sektor, który może sam się 
zrewolucjonizować dzięki sztucznej 
inteligencji;
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Poprawka 52
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla rolę europejskiej 
strategii w zakresie danych w budowaniu 
własnego jednolitego rynku danych za 
pomocą przepisów, w tym aktu w sprawie 
zarządzania danymi i przyszłego aktu w 
sprawie danych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że konkurencyjny 
dostęp do danych ma kluczowe znaczenie 
dla rozwoju technologii AI, która będzie 
zajmować coraz ważniejsze miejsce w 
wielu sektorach społeczeństwa; podkreśla 
w związku z tym, że naukowcom i 
przedsiębiorstwom należy zapewnić 
większą swobodę dostępu do danych i ich 
wykorzystywania na potrzeby rozwoju AI;

Or. en

Poprawka 54
Markéta Gregorová
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia przejrzystej oceny jej 
wniosków dotyczących spraw handlowych 
i zapewnienia ich spójności z polityką 
wewnętrzną, zwłaszcza w dziedzinie 
regulacji i nadzorowania sztucznej 
inteligencji, oraz do zagwarantowania, że 
przestrzeń polityczna UE zostanie 
zachowana, tak aby obecne i przyszłe 
wysiłki regulacyjne w zakresie sztucznej 
inteligencji nie były ograniczane przez 
przepisy handlowe;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. zwraca uwagę na 
nieprzewidywalność prawa, z jaką 
borykają się twórcy technologii AI z 
uwagi na nieodpowiednią koordynację 
ochrony danych i kwestii etycznych 
związanych z AI na szczeblu UE; zwraca 
się w związku z tym do Komisji o 
przedstawienie wytycznych dotyczących 
zatwierdzonych uprzednio procedur 
wykorzystywania danych, a także 
pseudonimizacji i anonimizacji, aby 
zwiększyć przewidywalność prawa dla 
twórców technologii AI; uważa, że 
sprawując władzę publiczną, organy 
krajowe powinny stosować te wytyczne UE 
w celu zapewnienia spójnej zgodności 
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regulacyjnej i usuwania przeszkód w 
funkcjonowaniu jednolitego rynku 
cyfrowego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. uznaje ambicję, by uczynić UE 
światowym liderem w rozwoju i 
stosowaniu sztucznej inteligencji, oraz 
podkreśla fakt, że UE powinna zająć 
pozycję światowego lidera w zakresie 
opracowywania norm i standardów 
etycznych i prawnych dotyczących 
stosowania AI, potencjalnie wyznaczając 
standardy dla reszty świata;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. zauważa, że przez nieprzejrzystą 
biurokrację i nadmierne obciążenia 
regulacyjne najbardziej cierpią MŚP, i w 
związku z tym podkreśla fakt, że należy 
uprościć i doprecyzować przepisy, aby 
wspierać rozwój i wykorzystanie przez nie 
technologii cyfrowych, w szczególności 
AI;
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Poprawka 58
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla fakt, że największy 
potencjał do zwiększenia 
konkurencyjności cyfrowej i innowacji w 
Europie stanowi rozmiar jednolitego 
rynku oraz że w związku z tym należy 
niezwłocznie wyeliminować wszelkie 
rozdrobnienie i nieuzasadnione bariery 
graniczne dla przepływu danych, badań 
opartych na współpracy i wymiany 
handlowej towarów i usług cyfrowych 
między państwami UE, aby społeczeństwo 
mogło w pełni czerpać korzyści z rynku 
UE;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. zachęca Komisję do oceny 
możliwości ułatwienia przepływu danych 
ze strategicznie ważnymi państwami 
trzecimi oraz do wzmocnienia powiązań w 
dziedzinie danych z demokracjami i 
gospodarkami rynkowymi o podobnych 
poglądach; stwierdza, że szczególnie 
istotna jest współpraca ze Zjednoczonym 
Królestwem, które odgrywa ważną rolę w 
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światowej gospodarce cyfrowej; dlatego 
zachęca Komisję do uwzględnienia 
Zjednoczonego Królestwa w dążeniach do 
stworzenia jednolitego europejskiego 
rynku danych; przyjmuje w związku z tym 
do wiadomości okres karencji w 
przekazywaniu danych wynoszący 4 + 2 
miesiące, przewidziany w umowie o 
handlu i współpracy między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, i zachęca 
Komisję do pilnego zapewnienia ciągłości 
przepływu danych między obydwoma 
partnerami, przy czym warunkiem 
wstępnym powinno być poszanowanie 
zasad ochrony danych;

Or. en


