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Ändringsförslag 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 
säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 
säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi. Parlamentet konstaterar 
att unionen bör avsluta ett bilateralt 
investeringsavtal med Folkrepubliken 
Kina (Taiwan) och söka åtgärder för att 
hjälpa Hongkongs medborgare att bosätta 
sig i unionen som ett sätt att säkerställa 
deras sociala, medborgerliga och politiska 
rättigheter. Parlamentet anser att 
kommissionen bör se över 
exportkontrollerna om de tillämpas på 
Xinjiangprovinsen för att se till att 
unionen gör allt den kan för att förhindra 
export av varor som kan bidra till 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i provinsen. Parlamentet 
betonar att denna översyn bör fastställa 
vilka ytterligare specifika produkter som 
kommer att bli föremål för 
exportkontroller i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att främja sin digitala 
omställning för att underlätta 
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säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi.

återhämtningen från covid-19-pandemin, 
öka sin motståndskraft för att klara av 
utmaningar i framtiden, och överbrygga 
klyftan till USA och Kina för att gå i täten 
när det gäller att säkerställa en 
konkurrenskraftig datadriven global 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 3
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 
säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 
säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi, men också för att 
verkligen kunna påverka viktiga områden 
såsom datasäkerhet och dataskydd, vilka 
är avgörande när det gäller artificiell 
intelligens.

Or. en

Ändringsförslag 4
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller 
att säkerställa en konkurrenskraftig 
datadriven global ekonomi.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina och samtidigt främja sin modell 
för en etisk dataekonomi, som framför allt 
bygger på respekt för mänskliga 
rättigheter, konsumentskydd och kampen 
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mot det inflytande över marknaden som 
de aktörer har vilka för närvarande är 
dominanta i den digitala ekonomin.

Or. fr

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 
säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 
säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi och för att bli ledande när 
det gäller att fastställa digitala standarder.

Or. en

Ändringsförslag 6
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen skyndsamt måste vidta 
åtgärder för att överbrygga klyftan till USA 
och Kina för att gå i täten när det gäller att 
säkerställa en konkurrenskraftig datadriven 
global ekonomi.

1. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen måste vidta långsiktigt 
inriktade åtgärder för att överbrygga 
klyftan till USA och Kina för att gå i täten 
när det gäller att säkerställa en 
konkurrenskraftig och hållbar datadriven 
global ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att utveckla infrastrukturer 
och tekniska lösningar som gör det 
möjligt att införa en digital omställning 
som är förenlig med Parisavtalet och 
EU:s klimat- och miljömål, särskilt målen 
för 2030 och nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2050. Parlamentet 
ber därför att det inrättas ett europeiskt 
digitalt hållbarhetsindex som bygger på 
en analys av produktens livscykel. 
Parlamentet påpekar att ett sådant index 
skulle bidra till utvecklingen av EU:s 
verktygslåda för bedömning och 
ytterligare tillämpning av kapitlen om 
handel och hållbarhet och tillhörande 
åtaganden och 
verkställighetsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 8
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar att 
möjliggörande av delning och åtkomst till 
nödvändiga och väldefinierade dataset 
kommer att vara avgörande för att 
utnyttja den gröna givens fulla potential. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bedöma vilka dataset som är nödvändiga 
för en ekologisk omställning i samband 
med hållbara produkter och tjänster, 
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bland annat inom produkttillverkning, 
transport, koldioxid, energi och påverkan 
på den biologiska mångfalden, samt 
hanteringen av dem i slutet av deras 
livscykel. Parlamentet understryker att 
framtida eller uppdaterade handelsavtal 
bör innehålla särskilda mekanismer för 
överföring och skydd av sådana dataset.

Or. en

Ändringsförslag 9
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet betonar 
behovet av att säkerställa att den digitala 
omställningen stärker öppen teknik, 
portabilitet och interoperabilitet. 
Parlamentet påpekar att uppdaterade och 
nya handelsavtal bör omfatta sådana mål.

Or. en

Ändringsförslag 10
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-
företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och för ett hållbart 
öppnande av marknaderna i syfte att 
skapa konkreta fördelar för företag, 
konsumenter och arbetstagare. 
Parlamentet kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas och att WTO:s avtal om 
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tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

informationsteknikprodukter, dess 
utvidgning och WTO:s referensdokument 
om teletjänster genomförs fullt ut och 
antas i större utsträckning. Parlamentet 
beklagar att EU-företag, i avsaknad av 
globala regler, ställs inför icke-tariffära 
hinder i den digitala handeln, såsom 
omotiverade datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet 
konstaterar att dessa hinder är särskilt 
svåra för små och medelstora företag. 
Parlamentet beklagar att 
konsumentskyddet, i avsaknaden av 
globala regler, är otillräcklig. Parlamentet 
stöder ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

Or. en

Ändringsförslag 11
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-
företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel ska 
uppnå meningsfulla framsteg mot ett 
balanserat resultat. Parlamentet 
understryker att EU-företag, i avsaknad av 
korrekt utformade globala regler, kan 
ställas inför icke-tariffära hinder i den 
digitala handeln, såsom omotiverade 
geoblockerings-, datalokaliserings och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet 
understryker att elektroniska data utgör 
en viktig ekonomisk ”råvara” för den 
digitala omställningen och att det därför 
är avgörande att klargöra definitionen av 
elektroniska överföringar och säkerställa 
respekten för principen om 
teknikneutralitet, enligt vilken import- och 
exportreglerna bör förbli desamma 
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oavsett teknik.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-
företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

2. Europaparlamentet noterar risken 
för oförenlighet mellan olika 
handelspartners strategier när det gäller 
regleringen av digital handel. Parlamentet 
stöder helhjärtat multilaterala lösningar för 
digitala handelsregler och kräver att de 
plurilaterala WTO-förhandlingarna om e-
handel avslutas så snart som möjligt. 
Parlamentet beklagar att EU-företag, i 
avsaknad av globala regler, ställs inför 
icke-tariffära hinder i den digitala handeln, 
såsom omotiverade datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsätta samarbetet 
med sina partner, till exempel inom 
OECD och WTO, för att fastställa globala 
standarder för AI, i syfte att minska 
handelshindren och främja tillförlitlig AI 
i linje med EU:s värden.

Or. en

Ändringsförslag 13
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag



PE680.842v01-00 10/38 AM\1223615SV.docx

SV

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-
företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet konstaterar också att 
förverkligandet av tillförlitliga fria 
dataflöden är av avgörande betydelse. I 
samband med detta kan 
bilateralt/regionalt regleringssamarbete, 
såsom främjande av ömsesidigt 
erkännande, komplettera det framtida 
WTO-systemet, med beaktande av nivån 
på skyddet av personuppgifter enligt varje 
nationell lagstiftning. Parlamentet 
beklagar att EU-företag, i avsaknad av 
globala regler, ställs inför icke-tariffära 
hinder i den digitala handeln, såsom 
omotiverade datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

Or. en

Ändringsförslag 14
Svenja Hahn

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-
företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-
företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att noggrant 
bedöma konsekvenserna av den 
källkodklausul som för närvarande 
diskuteras i WTO-förhandlingarna om e-
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handel på EU:s framtida AI-lagstiftning, 
och att involvera Europaparlamentet i 
denna bedömning.

Or. en

Ändringsförslag 15
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder 
helhjärtat multilaterala lösningar för 
digitala handelsregler och kräver att de 
plurilaterala WTO-förhandlingarna om e-
handel avslutas. Parlamentet beklagar att 
EU-företag, i avsaknad av globala regler, 
ställs inför icke-tariffära hinder i den 
digitala handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

2. Europaparlamentet anser bestämt 
att inga multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler kommer att kunna godtas av 
Europeiska unionen om det saknas 
kraftfulla skyddsåtgärder, såsom de som 
parlamentet begärde efter sitt arbete med 
införandet av en etisk ram för artificiell 
intelligens, regler om civilt ansvar, respekt 
för immateriella rättigheter och 
regularisering av digitala tjänster för 
konsumentskydd. Parlamentet beklagar 
djupt att EU-företag ställs inför icke-
tariffära hinder i den digitala handeln, 
såsom tekniköverföringskrav. Parlamentet 
stöder ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
multilaterala lösningar för digitala 
handelsregler och kräver att de plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel 
avslutas. Parlamentet beklagar att EU-
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företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

företag, i avsaknad av globala regler, ställs 
inför icke-tariffära hinder i den digitala 
handeln, såsom omotiverade 
datalokaliserings- och 
tekniköverföringskrav. Parlamentet stöder 
ett permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar. Parlamentet 
anser att digitalisering i hög grad gynnar 
leveranskedjor och handel.

Or. en

Ändringsförslag 17
Bernd Lange

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påpekar vikten 
av att införa regler som förbjuder 
påtvingad överföring av immateriella 
rättigheter i form av källkoder. 
Parlamentet understryker i detta avseende 
när det gäller AI behovet av en tydlig 
definition av källkod och att den ska 
särskiljas från algoritmer. Parlamentet 
påpekar vikten av att säkerställa revision 
och systemriskbedömning av algoritmer.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 

3. Europaparlamentet betonar 
dataflödenas centrala betydelse för den 
digitala handeln och att data i sig, 
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konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

förutom att vara ett produktionsmedel, 
har blivit en handelsvara. Parlamentet 
noterar att tillgång till och behandling av 
data ofta är oumbärligt för att 
tillhandahålla konkurrenskraftiga digitala 
tjänster, särskilt i fråga om AI. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fritt flöde av icke-personuppgifter över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras. Parlamentet 
betonar att personuppgifter i enlighet med 
den allmänna dataskyddsförordningen 
kan överföras till tredjeländer genom 
beslut om adekvat skyddsnivå, 
standardavtalsklausuler och bindande 
företagsregler. Parlamentet begär att 
överväganden om dataskydd ska tas upp i 
framtida handelsavtal, för att underlätta 
processen för beslut om adekvat 
skyddsnivå med handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 19
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som man säkerställer 
att EU:s dataskydds- och integritetsregler 
respekteras. Parlamentet stöder principen 
om att gränsöverskridande dataflöden bör 
tillåtas, förutsatt att parterna kan införa 
lämpliga rättsliga överföringsverktyg för 
skydd av och säkerhet för 
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personuppgifter. Parlamentet efterlyser ett 
starkt förbud mot omotiverad 
datalokalisering i WTO:s e-handelsavtal 
och i EU:s frihandelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 20
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

3. Europaparlamentet noterar att 
respekt för integritet och dataskydd är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster och 
återfå konsumenternas förtroende. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft, samtidigt som 
EU:s dataskyddsregler respekteras. 
Parlamentet påpekar att Europeiska 
unionens domstol har slagit fast att 
företag som verkar från tredjeländer 
måste erbjuda samma skyddsnivå som 
företag som verkar inom unionen.

Or. fr

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden globalt, 
samtidigt som EU:s dataskyddsregler 
respekteras. Detta kan göras bland annat 
genom att lägga till ambitiösa och flexibla 
bestämmelser om gränsöverskridande 
dataflöden i handelsavtal, som inte tillåter 
överdrivet statligt ingripande.

Or. en

Ändringsförslag 22
Maximilian Krah

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet framhåller hur viktigt det är 
att i EU snabbt utveckla 5G-
infrastrukturen, som erbjuder extra hög 
hastighet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anta regler för digital 
handel som ökar EU-företagens 
konkurrenskraft och underlättar fri 
överföring av dataflöden över gränserna, 
samtidigt som EU:s dataskyddsregler 
respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 23
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 3. Europaparlamentet noterar att 
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tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras och 
transparensen för dataflöden och 
datalagring utanför EU säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 24
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som stöder 
EU-företagens konkurrenskraft och 
underlättar fri överföring av dataflöden 
över gränserna och samtidigt 
säkerställer genomförandet av EU:s 
dataskyddsregler, 
konsumentskyddsstandarder och 
integritetsregler.

Or. en

Ändringsförslag 25
Gabriel Mato

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, samtidigt som EU:s 
dataskyddsregler respekteras.

3. Europaparlamentet noterar att 
tillgång till och behandling av data ofta är 
oumbärligt för att tillhandahålla 
konkurrenskraftiga digitala tjänster. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anta regler för digital handel som ökar EU-
företagens konkurrenskraft och underlättar 
fri överföring av dataflöden över 
gränserna, i full överensstämmelse med 
EU:s integritets- och 
dataskyddslagstiftning, däribland den 
allmänna dataskyddsförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 26
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet begär att AI-
baserade handelssystem ska vara tekniskt 
robusta så att de inte används i syften som 
är skadliga för de europeiska 
handelsintressena. Parlamentet betonar 
att grundläggande principer för 
utveckling av AI-baserade handelsjänster 
är användarnas samtycke och anonymitet, 
utan något krav på användning av 
applikationer för kontaktspårning. 
Parlamentet kräver därför att AI-tjänster 
ska vara användarbaserade. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att införa 
metoder för att certifiera dessa tjänster i 
syfte att förebygga spridningen av 
skadliga applikationer för 
kontaktspårning. Parlamentet betonar att 
regionala och lokala befogenheter när det 
gäller AI-baserade tjänster, om sådan 
befogenhet föreligger, bör garanteras, och 
att mekanismer för anmälning och åtgärd 
bör baseras på subsidiaritetsprincipen och 
därför erkänna denna typ av befogenhet i 
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syfte att garantera att regionala 
förvaltningar inte förlorar befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar att 
blockkedjeteknikens viktigaste inverkan 
är att underlätta handeln och 
tillhandahålla en säker struktur för 
informationsutbyte och 
processtrukturering. Parlamentet anser 
att mervärdet med denna teknik är att 
skapa en förtroenderam där det inte finns 
en enda plattform med en enda 
administratör, där alla inblandade aktörer 
är på samma nivå och där den 
decentraliserade kontrollen är 
blockkedjans huvudsakliga grund. 
Parlamentet påminner om att 
blockkedjeteknik kan vara till nytta för 
tullförfarandena, med ett högt 
informationsutbyte, ökad transparens och 
ökat förtroende mellan parterna. 
Parlamentet anser att blockkedjeteknik 
också kan gynna handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet beklagar att 
unionen fortfarande saknar en 
harmoniserad rättslig ram för 
användningen av blockkedjeteknik i 
handeln.

Or. en

Ändringsförslag 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att alla förslag om den 
digitala inre marknaden bör respektera 
EU:s internationella skyldigheter fullt ut, 
inbegripet WTO och bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att göra en fullständig 
bedömning av de geopolitiska och 
strategiska konsekvenserna av sina förslag.

4. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att alla förslag om den 
digitala inre marknaden bör respektera 
EU:s internationella skyldigheter fullt ut, 
inbegripet WTO och bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att göra en fullständig 
bedömning av de geopolitiska och 
strategiska konsekvenserna av sina förslag. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
medlemsstaterna och kommissionen att 
främja driftskompatibilitet mellan de 
enheter, applikationer, centrallager för 
databaser, tjänster och nätverk vilka är 
nödvändiga för att fullt ut dra fördel av 
införandet av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), som också 
användarna inom handelssektorn 
använder.

Or. en

Ändringsförslag 29
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att alla förslag om den 
digitala inre marknaden bör respektera 
EU:s internationella skyldigheter fullt ut, 
inbegripet WTO och bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att göra en fullständig 
bedömning av de geopolitiska och 
strategiska konsekvenserna av sina förslag.

4. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att alla förslag om den 
digitala inre marknaden bör respektera 
EU:s internationella skyldigheter fullt ut, 
inbegripet WTO och bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att göra en fullständig 
bedömning av de geopolitiska och 
strategiska konsekvenserna av sina förslag. 
Parlamentet anser att EU bör förbli en 
förebild när det gäller en öppen 
regelbaserad dataekonomi och främja 
datadelning mellan EU och tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att alla förslag om den 
digitala inre marknaden bör respektera 
EU:s internationella skyldigheter fullt ut, 
inbegripet WTO och bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att göra en 
fullständig bedömning av de geopolitiska 
och strategiska konsekvenserna av sina 
förslag.

4. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att dess förslag om den 
digitala inre marknaden och artificiell 
intelligens, som är förenliga med flera 
initiativbetänkanden som parlamentet 
antagit med mycket stor majoritet under 
2020, inte kan och inte bör respektera 
WTO-avtal fullt ut, och att våra bilaterala 
handelsavtal kommer att behöva anpassas 
för att de nya reglerna ska kunna 
respekteras fullt ut.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner 
kommissionen om att alla förslag om den 
digitala inre marknaden bör respektera 
EU:s internationella skyldigheter fullt ut, 
inbegripet WTO och bilaterala 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att göra en 
fullständig bedömning av de geopolitiska 
och strategiska konsekvenserna av sina 
förslag.

4. Europaparlamentet påpekar att 
EU:s internationella skyldigheter, 
inbegripet WTO och bilaterala 
handelsavtal, bör tolkas i 
överensstämmelse med respekten för de 
grundläggande rättigheterna och EU:s 
allmänpolitiska mål såsom rätten till 
integritet samt data- och konsumentskydd.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
ingåendet av RCEP bör uppmuntra EU att 
bidra till att fastställa globala regler för den 
digitala ekonomin. Parlamentet stöder i 
detta avseende inrättandet av ett handels- 
och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna samt arbetet med ett transatlantiskt 
AI-avtal för att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
standarder inom digital handel.

5. Europaparlamentet noterar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
den ökade globala tyngden av digitala 
regler som inte är förenliga med 
demokratiska principer, mänskliga 
rättigheter och hållbar utveckling bör 
uppmuntra EU att bidra till att fastställa 
globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder i detta avseende arbetet 
med inrättandet av ett handels- och 
teknikråd mellan EU och Förenta staterna 
för att främja transatlantiskt samarbete i 
digitala frågor, bland annat när det gäller 
exportrestriktioner och granskning av 
utländska direktinvesteringar. 
Parlamentet stöder i detta avseende 
arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för 
att skapa ett starkare och bredare 
samförstånd om principerna för etisk AI 
och dataförvaltning och, inom ramen för 
dessa principer, främja innovation och 
datadelning för att utveckla AI, och att 
bidra till att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
standarder inom digital handel. 
Parlamentet stöder internationellt 
regleringssamarbete och annat samarbete 
mellan OECD-länderna i fråga om den 
digitala ekonomin, däribland det globala 
partnerskapet om artificiell intelligens. 
Parlamentet uppmuntrar EU att 
intensifiera arbetet med FN och 
internationella standardiseringsorgan.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
ingåendet av RCEP bör uppmuntra EU att 
bidra till att fastställa globala regler för den 
digitala ekonomin. Parlamentet stöder i 
detta avseende inrättandet av ett handels- 
och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna samt arbetet med ett transatlantiskt 
AI-avtal för att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
standarder inom digital handel.

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration, integrerar dess 
leveranskedjor, inbegriper två av världens 
tre största ekonomier, harmoniserar 
bestämmelserna om ursprungsregler och 
fastställer en enda uppsättning regionala 
innehållsregler som i praktiken skapar en 
inre marknad för omedelbara varor, vilket 
kommer att främja skapandet och 
utvecklingen av leveranskedjor. 
Parlamentet beklagar dock avsaknaden av 
ett robust kapitel om hållbar utveckling i 
RCEP och att det kommer att ge en endast 
blygsam efterfrågeökning för handeln, 
eftersom de flesta tullsänkningar av varor 
redan har föreskrivits i befintliga 
handelsavtal, samtidigt som den 
planerade liberaliseringen av 
tjänstehandeln är begränsad. Parlamentet 
anser att ingåendet av RCEP bör 
uppmuntra EU att bidra till att fastställa 
globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder i detta avseende 
inrättandet av ett handels- och teknikråd 
mellan EU och Förenta staterna samt 
arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för 
att underlätta handeln och utvecklingen av 
kompatibla regler och standarder inom 
digital handel. Parlamentet välkomnar den 
nya amerikanska regeringens nya öppna 
hållningar till sina europeiska motparter.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
ingåendet av RCEP bör uppmuntra EU att 
bidra till att fastställa globala regler för den 
digitala ekonomin. Parlamentet stöder i 
detta avseende inrättandet av ett handels- 
och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna samt arbetet med ett transatlantiskt 
AI-avtal för att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
standarder inom digital handel.

5. Europaparlamentet noterar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
ingåendet av RCEP bör uppmuntra EU att 
bidra till att fastställa globala regler för den 
digitala ekonomin. Parlamentet noterar 
kommissionens och den höga 
representantens förslag att inrätta ett 
handels- och teknikråd mellan EU och 
Förenta staterna samt arbetet med ett 
transatlantiskt AI-avtal för att underlätta 
handeln och utvecklingen av kompatibla 
regler och standarder inom digital handel. 
Parlamentet upprepar att 
Europaparlamentet måste vara en 
integrerad del av förhandlingarna om 
handels- och teknikrådet och ges tillsyn 
för att som den enda direktvalda EU-
institutionen granska processen. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att säkerställa en hög grad 
av transparens, inte bara när man 
förhandlar om handelsregler utan även i 
samarbetet med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 35
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
ingåendet av RCEP bör uppmuntra EU att 
bidra till att fastställa globala regler för den 
digitala ekonomin. Parlamentet stöder i 
detta avseende inrättandet av ett handels- 
och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna samt arbetet med ett transatlantiskt 
AI-avtal för att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
standarder inom digital handel.

5. Europaparlamentet noterar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP, inbegripet åtaganden 
om miljöskydd och sociala rättigheter. 
Parlamentet anser att ingåendet av RCEP 
bör uppmuntra EU att bidra till att fastställa 
globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder i detta avseende 
inrättandet av ett handels- och teknikråd 
mellan EU och Förenta staterna samt 
arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för 
att underlätta handeln och utvecklingen av 
kompatibla regler och standarder inom 
digital handel, och säkerställa en central 
roll för EU i inrättandet av dessa 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 36
Roman Haider

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
ingåendet av RCEP bör uppmuntra EU att 
bidra till att fastställa globala regler för den 
digitala ekonomin. Parlamentet stöder i 
detta avseende inrättandet av ett handels- 
och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna samt arbetet med ett transatlantiskt 

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om hållbar 
utveckling i RCEP. Parlamentet anser att 
ingåendet av RCEP bör uppmuntra EU att 
bidra till att fastställa globala regler för den 
digitala ekonomin. Parlamentet stöder i 
detta avseende inrättandet av ett handels- 
och teknikråd mellan EU och Förenta 
staterna samt arbetet med ett transatlantiskt 
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AI-avtal för att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
standarder inom digital handel.

AI-avtal för att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
standarder inom digital handel. Ett sådant 
transatlantiskt AI-avtal bör också 
innehålla ett kapitel om datasäkerhet och 
dataskydd för användare och 
konsumenter.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om 
hållbar utveckling i RCEP. Parlamentet 
anser att ingåendet av RCEP bör 
uppmuntra EU att bidra till att fastställa 
globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder i detta avseende 
inrättandet av ett handels- och teknikråd 
mellan EU och Förenta staterna samt 
arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för 
att underlätta handeln och utvecklingen av 
kompatibla regler och standarder inom 
digital handel.

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet anser att ingåendet 
av RCEP bör uppmuntra EU att bidra till 
att fastställa globala regler för den digitala 
ekonomin. Parlamentet stöder i detta 
avseende inrättandet av ett handels- och 
teknikråd mellan EU och Förenta staterna 
samt arbetet med ett transatlantiskt AI-
avtal för att underlätta handeln och 
utvecklingen av kompatibla regler och 
gemensamma standarder inom digital 
handel. Parlamentet uppmanar båda 
parter att utnyttja dynamiken i den nya 
regeringen Biden för att snabbt börja 
arbeta med dessa frågor och att nå en 
överenskommelse inom OECD om rättvis 
beskattning för den digitala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 38
Enikő Győri
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Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om 
hållbar utveckling i RCEP. Parlamentet 
anser att ingåendet av RCEP bör 
uppmuntra EU att bidra till att fastställa 
globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder i detta avseende 
inrättandet av ett handels- och teknikråd 
mellan EU och Förenta staterna samt 
arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för 
att underlätta handeln och utvecklingen av 
kompatibla regler och standarder inom 
digital handel.

5. Ingåendet av avtalet om regionalt 
övergripande ekonomiskt partnerskap har 
skapat den största ekonomiska 
integrationen i världen. Detta 
understryker vikten av att EU tar 
ledningen när det gäller att fastställa 
globala regler för den digitala ekonomin. 
Europaparlamentet stöder i detta avseende 
inrättandet av ett handels- och teknikråd 
mellan EU och Förenta staterna samt 
arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för 
att underlätta handeln och utvecklingen av 
kompatibla regler och standarder inom 
digital handel.

Or. en

Ändringsförslag 39
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
ingåendet av avtalet om det regelbaserade 
asiatiska regionala övergripande 
ekonomiska partnerskapet (RCEP), som 
fördjupar regionens ekonomiska 
integration. Parlamentet beklagar dock 
avsaknaden av ett robust kapitel om 
hållbar utveckling i RCEP. Parlamentet 
anser att ingåendet av RCEP bör 
uppmuntra EU att bidra till att fastställa 
globala regler för den digitala ekonomin. 
Parlamentet stöder i detta avseende 
inrättandet av ett handels- och teknikråd 
mellan EU och Förenta staterna samt 

5. Europaparlamentet noterar 
kommissionens förslag att inrätta ett 
handels- och teknikråd mellan EU och 
Förenta staterna och att inleda arbetet 
med ett transatlantiskt AI-avtal. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inrikta sig på utvecklingen av en robust 
rättslig ram på EU-nivå i enlighet med 
våra värden och grundläggande 
rättigheter. Parlamentet betonar att 
handelsregler aldrig bör hindra 
tillsynsmyndigheter att säkerställa att AI-
lagstiftningen tillämpas fullt ut. 
Parlamentet uppmanar enträget 
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arbetet med ett transatlantiskt AI-avtal för 
att underlätta handeln och utvecklingen 
av kompatibla regler och standarder inom 
digital handel.

kommissionen att säkerställa en hög grad 
av transparens i samband med 
förhandlingarna om handelsregler.

Or. fr

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

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll när det gäller att 
underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora företag 
och bidra till kvinnors ekonomiska 
egenmakt,

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll och 
användningen av blockkedjeteknik, till 
exempel när det gäller att underlätta 
tillgången till globala värdekedjor för små 
och medelstora företag och göra 
gränsöverskridande handelsprocesser och 
handelstransaktioner mer effektiva och 
mindre kostsamma. Parlamentet 
framhåller särskilt de fördelar som dessa 
skulle kunna medföra för att bidra till 
kvinnors ekonomiska egenmakt och även 
till att använda blockkedjor för att 
underlätta tillbörlig aktsamhet för företag. 
Parlamentet vill att digital handel ska 
vara en hörnsten i EU:s nya 
handelsstrategi. Parlamentet begär 
dessutom att kapitlen om digital handel 
ska ingå i alla framtida frihandelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 41
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll när det gäller att 
underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora företag 
och bidra till kvinnors ekonomiska 
egenmakt,

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll när det gäller att 
underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora företag 
och betonar att den också bör bidra till 
kvinnors ekonomiska egenmakt. 
Parlamentet påpekar att användningen av 
öppen källkod är en väg mot en öppen och 
hållbar digital omvandling, både genom 
öppen programvara och öppen hårdvara, 
och är ett steg mot ett europeiskt 
strategiskt oberoende i den digitala 
ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 42
Enikő Győri

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll när det gäller att 
underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora företag 
och bidra till kvinnors ekonomiska 
egenmakt,

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll när det gäller att 
underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora 
företag. Eftersom dessa företag måste 
digitaliseras för att de ska vara 
konkurrenskraftiga på de globala 
marknaderna uppmanar parlamentet 
kommissionen att hitta sätt att stödja dem 
i deras digitala omvandling.

Or. en

Ändringsförslag 43
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll när det gäller att 
underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora företag 
och bidra till kvinnors ekonomiska 
egenmakt,

6. Europaparlamentet understryker 
den digitala handelns roll när det gäller att 
underlätta tillgången till globala 
värdekedjor för små och medelstora 
företag, även i de minst utvecklade 
länderna, och bidra till kvinnors 
ekonomiska egenmakt och ytterligare 
inkludering.

Or. en

Ändringsförslag 44
Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet noterar att 
artificiell intelligens är inbäddad i en 
mängd olika system och därför kommer 
att utöka de möjliga ingångar som 
fientliga aktörer kan utnyttja. Det är 
därför nödvändigt att främja 
cybersäkerhet genom att stödja 
branschdrivna standarder, riktlinjer och 
bästa praxis för att hjälpa företag att 
hantera sina cybersäkerhetsrisker, med 
tanke på ökningen av storskaliga it-
angrepp från länder utanför EU med 
inriktning på att förskingra känslig 
affärsinformation såsom 
företagshemligheter och immateriella 
rättigheter, vilka EU-företag ofta utsätts 
för. Parlamentet konstaterar att 
diplomatiska åtgärder eller ekonomiska 
motåtgärder skulle kunna övervägas som 
ett sätt att utöva påtryckningar på icke-
samarbetsvilliga stater. Parlamentet anser 
att en överenskommelse inom OECD om 
att inte ägna sig åt inbördes kommersiellt 
spionage också skulle avskräcka andra 
länder från att vidta åtgärder.

Or. en



PE680.842v01-00 30/38 AM\1223615SV.docx

SV

Ändringsförslag 45
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av EU:s frihandelsavtal för att 
främja EU:s företags, konsumenters och 
arbetstagares intressen och värden i den 
globala digitala ekonomin och ser dem 
som ett komplement till en 
konkurrenskraftig digital inre marknad. 
Parlamentet välkomnar kapitlen om 
digital handel och telekommunikation i 
handels- och samarbetsavtalet mellan EU 
och Förenade kungariket och betraktar 
dem som ett riktmärke för förhandlingar 
med EU:s övriga utvecklade 
handelspartner. Parlamentet begär att 
kapitlen om digital handel och 
telekommunikation ska ingå i alla EU:s 
framtida frihandelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att 
förslaget till förordning om främjande av 
rättvisa villkor och transparens för 
företagsanvändare av onlinebaserade 
förmedlingstjänster (COM(2018)0238) är 
ett steg i riktning mot lika villkor för små 
och medelstora företag som konkurrerar 
med stora bolag på marknaden för 
digitala tjänster som också använder AI, 
och begär att det slutförs efter att ha 
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uppdaterats och anpassats till den nya 
digitala strategi som kommissionen 
fastställer i sitt meddelande av den 19 
februari 2020 om att forma EU:s digitala 
framtid (COM(2020)0067).

Or. en

Ändringsförslag 47
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att 
metoder som undergräver konsument- 
och dataskyddet samt arbetstagarnas 
rättigheter, såsom algoritmer för 
ansiktsigenkänning, teknikstyrd 
bevakning, övervakning och kontroll på 
arbetsplatsen – såsom prognos- och 
flaggningsverktyg, fjärrövervakning, 
tidsspårning och algoritmisk ledning – 
bör undvikas och att alla framtida eller 
uppdaterade handelsavtal bör medföra 
förbud mot överföring av dataflöden som 
ligger till grund för sådana metoder.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet konstaterar att 
produktion och handel är beroende av att 
digital information transporteras, lagras 
och används över gränserna.
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Or. en

Ändringsförslag 49
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet understryker 
vikten av att korrigera de befintliga 
obalanser och snedvridningar på den 
globala marknaden som hämmar 
tillväxten i EU:s teknikföretag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsätta att arbeta med USA, Japan och 
andra likasinnade partner för att 
reformera WTO:s regler om bland annat 
subventioner, påtvingad tekniköverföring 
och statligt ägda företag. Parlamentet 
understryker behovet av att bättre 
genomdriva befintliga handels- och 
investeringsavtal, närma sig ömsesidighet 
inom vissa handels- och 
investeringspolitiska områden och 
utveckla nya EU-regelverk, däribland ett 
nytt instrument för utländska 
subventioner. Parlamentet anser det 
nödvändigt att utveckla stödjande villkor 
för EU:s teknikföretag med lämpliga 
finansieringsåtgärder och exportkrediter. 
Parlamentet stöder utvecklingen av 
skyddsåtgärder i EU-lagstiftningen och i 
handelsavtal mot konkurrenshämmande 
beteende från alla aktörer i den digitala 
värdekedjan, inbegripet 
telekommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 50
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
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Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka 
konsekvenser som den källkodsklausul 
vilken föreslagits i samband med de 
pågående förhandlingarna om elektronisk 
handel inom 
Världshandelsorganisationen (WTO) 
skulle ha för EU:s digitala politik, särskilt 
när det gäller konsumenträttigheter, och 
att under tiden dra tillbaka en sådan 
handelsrättslig klausul eftersom 
källkoden för programvara redan åtnjuter 
upphovsrättsligt skydd och skydd av 
företagshemligheter.

Or. en

Ändringsförslag 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet konstaterar att 
artificiell intelligens, liksom teknik för 
distribuerade liggare, är banbrytande 
teknik på handelsområdet som ger 
möjlighet att samla in stora mängder data. 
Parlamentet betonar att unionens nya 
digitala strategi bör omfatta handel som 
en nyckelsektor som skulle kunna 
genomgå en revolution tack vare 
artificiell intelligens.

Or. en

Ändringsförslag 52
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato
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Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet framhåller 
den roll som EU:s datastrategi spelar när 
det gäller att bygga upp sin egen inre 
marknad för data genom lagstiftning, 
inbegripet dataförvaltningsakten och den 
kommande dataakten.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet understryker 
att konkurrenskraftig tillgång till data är 
av avgörande vikt för utvecklingen av AI-
teknik, vilket kommer att bli allt mer 
betydelsefullt i flera sektorer i samhället. 
Parlamentet betonar därför att forskare 
och företag behöver beredas större frihet 
att tillgå och använda data för AI-
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 54
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att på ett 
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transparent sätt bedöma och säkerställa 
sina handelsförslags förenlighet med den 
inre politiken, särskilt när det gäller 
reglering och tillsyn av AI, och att se till 
att EU:s politiska utrymme bevaras så att 
nuvarande och framtida 
regleringsinsatser när det gäller AI inte 
begränsas av handelsregler.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet 
uppmärksammar den rättsliga 
oförutsägbarhet som drabbar utvecklare 
av AI-teknik på grund av att det saknas 
tillräcklig samordning på EU-nivå av 
dataskydds- och etikfrågor kopplade till 
artificiell intelligens. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram en vägledning för förfaranden för 
förhandsgodkänd dataanvändning samt 
för pseudonymisering och anonymisering, 
för att öka den rättsliga förutsägbarheten 
för utvecklare av AI-teknik. Parlamentet 
anser att nationella myndigheter bör följa 
denna EU-vägledning i sin 
myndighetsutövning, som ett sätt att 
säkerställa enhetlig regelefterlevnad och 
undanröja hinder för en fungerande 
digital inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 56
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Iuliu 
Winkler, Gabriel Mato
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Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet fastslår 
ambitionen att göra EU världsledande 
inom utveckling och tillämpning av AI 
och understryker att EU bör positionera 
sig som en global ledare för utarbetandet 
av etiska och rättsliga normer och 
standarder för användningen av AI, vilka 
kan bli normgivande för övriga världen.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6f. Europaparlamentet konstaterar att 
små och medelstora företag är de som 
drabbas hårdast av svåröverskådlig 
byråkrati och överdrivna regelbördor och 
understryker i ljuset av detta att 
lagstiftningen måste förenklas och 
förtydligas för att främja dessa företags 
utveckling och användning av digital 
teknik, i synnerhet artificiell intelligens.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6g (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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6g. Europaparlamentet belyser att den 
inre marknadens storlek utgör den 
främsta potentialen för ökad digital 
konkurrenskraft och innovation i Europa 
och att all fragmentering och alla 
omotiverade gränshinder som hindrar 
dataflöden, forskningssamarbeten och 
export av digitala varor och tjänster 
mellan EU-länder därför omedelbart 
måste undanröjas, för att samhället ska 
kunna dra full nytta av EU-marknaden.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6h (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6h. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen att utvärdera 
möjligheterna att underlätta dataflöden 
med strategiskt viktiga tredjeländer och 
stärka kopplingarna på dataområdet till 
likasinnade demokratier och 
marknadsekonomier. Särskilt avgörande 
är samarbetet med Förenade kungariket, 
som har en viktig roll i den globala 
digitala ekonomin. Parlamentet 
uppmuntrar därför kommissionen att 
inbegripa Förenade kungariket i strävan 
att skapa en sammanhängande europeisk 
inre marknad för data. Parlamentet 
noterar i detta avseende den 
anståndsperiod på 4 + 2 månader för 
dataöverföringar som föreskrivs i 
handels- och samarbetsavtalet mellan EU 
och Förenade kungariket, och 
uppmuntrar kommissionen att skyndsamt 
säkerställa fortsatta dataflöden mellan de 
båda partnerna, under förutsättning att 
dataskyddsreglerna respekteras.

Or. en
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