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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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

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

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

4. herinnert de Commissie eraan dat voorstellen over de digitale eengemaakte markt 
volledig in overeenstemming moeten zijn met de internationale verplichtingen van de 
EU, met inbegrip van de WTO- en bilaterale handelsovereenkomsten; spoort de 
Commissie aan om de geopolitieke en strategische gevolgen van haar voorstellen 
volledig te beoordelen; 

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

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


