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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

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. 

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. 

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.

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. 

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. 

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,


