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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

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; 

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; 

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;

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; 

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; 

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


