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ET

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa Liit peab kiiresti astuma samme, et kaotada lõhe USA ja Hiinaga, et 
olla konkurentsivõimelise andmepõhise maailmamajanduse tagamisel esirinnas; 

2. toetab kindlalt digitaalkaubanduse reeglite mitmepoolseid lahendusi ja nõuab, et viidaks 
lõpule mõnepoolsed WTO läbirääkimised e-kaubanduse üle; peab kahetsusväärseks, et 
üleilmsete reeglite puudumise tõttu seisavad ELi ettevõtjad silmitsi digitaalkaubanduse 
mittetariifsete tõketega, näiteks põhjendamatu andmete lokaliseerimine ja kohustusliku 
tehnosiirde nõuded; toetab WTO elektroonilise edastuse tollimaksu moratooriumi 
alaliseks muutmist; 

3. märgib, et konkurentsivõimeliste digiteenuste osutamiseks on andmetele juurdepääs ja 
nende töötlemine sageli hädavajalikud; kutsub komisjoni üles võtma vastu 
digitaalkaubanduse reegleid, mis suurendavad ELi ettevõtete konkurentsivõimet ja 
hõlbustavad andmevoogude vaba piiriülest edastamist nii, et oleks tagatud ka ELi 
andmekaitsereeglite järgimine;

4. tuletab komisjonile meelde, et iga digitaalset turgu käsitlev ettepanek peaks täielikult 
järgima ELi rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas WTO ja kahepoolseid 
kaubanduslepinguid; nõuab tungivalt, et komisjon hindaks täielikult oma ettepanekute 
geopoliitilist ja strateegilist mõju; 

5. väljendab heameelt reeglitel põhineva Aasia piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse lepingu sõlmimise üle, mis süvendab piirkonna majanduslikku 
integratsiooni; peab siiski kahetsusväärseks, et piirkondlikus ulatuslikus 
majanduspartnerluse lepingus puudub tugev kestliku arengu peatükk; on veendunud, et 
piirkondliku ulatusliku majanduspartnerluse lepingu sõlmimine peaks toetama ELi 
osalemist digimajanduse üleilmsete reeglite kehtestamises; toetab sellega seoses ELi-
USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu loomist ning tööd Atlandi-ülese tehisintellekti 
lepingu sõlmimiseks, et aidata hõlbustada kaubandust ning töötada digitaalkaubanduse 
jaoks välja ühilduvad reeglid ja standardid; 

6. rõhutab digitaalkaubanduse rolli VKEde ülemaailmsetele väärtusahelatele juurdepääsu 
hõlbustamisel ja naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamisel.


