
AD\1168108CS.docx PE623.833v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2018/2085(INI)

8.11.2018

STANOVISKO

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k technologii blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost
(2018/2085(INI))

Zpravodaj (*): Cristian-Silviu Buşoi

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu



PE623.833v02-00 2/7 AD\1168108CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1168108CS.docx 3/7 PE623.833v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že technologie distribuované účetní knihy (DLT) je technologie 
určená ke všeobecným účelům, která by prostřednictvím vhodných mechanismů 
šifrování a kontroly mohla skýtat velký potenciál z hlediska obchodních transakcí; 
vzhledem k tomu, že technologie blockchain představuje jeden z několika typů DLT, 
který by mohl mít případně škodlivý dopad na různá průmyslová odvětví;

B. vzhledem k tomu, že DLT, a zejména technologie blockchain, pro niž je 
charakteristické zpětné sledování transakcí, jejich uznávání a ověřování a dohled nad 
nimi, by mohly optimalizovat transparentnost a sledovatelnost, přispět k budování 
důvěry, posílit konkurenceschopnost a inovační kapacity a vytvářet nové modely 
spolupráce v EU; vzhledem k tomu, že případné výhody doprovázejí některé problémy, 
mimo jiné pokud jde o spotřebu energie a kybernetickou bezpečnost;

1. při používání nově vznikajících technologií, jako jsou DLT v oblasti obchodu, 
podporuje zásady neutrality technologií a obchodního modelu a rovněž podporuje 
ekosystém, který usnadňuje zavádění inovací a zajišťuje flexibilitu; zdůrazňuje, že 
vytváření právních předpisů pro tuto technologii na základě jejího využití by vedlo 
k omezení inovací a omezenému vytváření nových aplikací;

2. bere na vědomí, že integrace DLT do jiných technologií, jako je internet věcí, umělá 
inteligence a kvantová výpočetní technika, skýtá značný potenciál, a vyzývá k dalšímu 
posílení spolupráce se zainteresovanými stranami za účelem podpory výzkumu 
použitelnosti DLT při digitální transformaci a automatizaci mezinárodního obchodu, 
jakož i ve veřejném sektoru, zejména v rámci programu Digitální Evropa;

3. podotýká, že se z technologie blockchain stává důležitý nástroj v řadě různých 
průmyslových a jiných odvětví, zejména ve finančnictví a modelování dodavatelských 
řetězců;

4. zdůrazňuje, že inteligentní zakázky mohou být klíčovým faktorem pro zavádění 
decentralizovaných aplikací v mezinárodních obchodních operacích, varuje však, že tato 
technologie nemusí být dostatečně zralá na to, aby bylo možné považovat ji za právně 
vymahatelnou v jakékoli odvětvové regulaci, a že je nutné více posoudit rizika; vybízí 
k vypracování technických norem pro inteligentní zakázky a pro vzájemné uznávání 
digitálních podpisů v celé EU;

5. poukazuje na významnou úlohu, kterou by tato technologie mohla hrát při dobudování 
energetické unie v rámci EU; je si vědom toho, že používání této technologie je 
problematické z hlediska spotřeby energie; konstatuje, že technologie blockchain by 
mohla být součástí řešení, pokud by se používaly účinnější algoritmy, pokud by došlo 
ke zvýšení účinnosti energetické výměny, zlepšila by se koncepce energetických sítí a 
jejich využívání, zvýšila by se decentralizovaná výroba energie a přispělo by se 
k transformaci energetických trhů;
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6. zdůrazňuje potenciál, jaký mají technologie DLT pro světový obchod, a tedy pro účely 
sledování původu zboží a jeho výrobních podmínek, snížení nákladů na transakce, 
pojištění a logistiky, odstranění zprostředkovatelů, zvýšení důvěry mezi stranami 
transakce a potírání pašování a vstupu nelegálního zboží na trh; podotýká, že většina 
aplikací využívajících DLT se zatím zakládá na účetních knihách vyžadujících 
povolení; vyzývá Komisi, aby prostudovala osvědčené postupy a spolupracovala s 
členskými státy a celními a daňovými orgány při provádění koordinovaných opatření, 
které využívají DLT, s cílem zlepšit mechanismy pro sledování, kontrolu, bezpečnost a 
ověřování transakcí, a bojovat tak proti nezákonným platbám, usnadňovat přijímání 
opatření proti praní peněz a odhalovat zpronevěru majetku; vyzývá Komisi, aby v rámci 
vývoje inteligentních práv duševního vlastnictví měla na paměti úlohu technologie 
blockchain; podotýká, že tato technologie může být alternativou centrálního dozorčího 
orgánu v situaci, kdy mu nelze důvěřovat;

7. naléhavě žádá provozovatele k zajištění toho, aby mechanismy konsenzu DLT byly 
šetrné k životnímu prostředí a energeticky účinné; zdůrazňuje, že technologie DLT  
obsahují citlivé údaje, a proto by se na ně měla vztahovat ustanovení obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů;

8. zdůrazňuje, že kybernetická bezpečnost má pro aplikace založené na DLT, a i pro 
mezinárodní obchod, zásadní význam, a konstatuje, že technologický vývoj může 
přinést nové výzvy; žádá Komisi, aby prozkoumala výzvy v oblasti bezpečnosti, 
posoudila technologická rizika a přijala kroky k řešení těchto problémů; vyzývá 
k pokroku v oblasti kvantové kryptografie;

9. zdůrazňuje, že účinnost v mezinárodním obchodě vyžaduje stanovení globálních norem 
a interoperabilitu mezi jednotlivými DLT i mezi těmito knihami a tradičními 
operačními systémy; vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci s Mezinárodní organizací 
pro normalizaci (ISO) a dalšími příslušnými orgány pro normalizaci a dále prosazovala 
mezinárodní programy zaměřené na vzdělávání obchodních partnerů EU;

10. poukazuje na skutečnost, že vznik nového průmyslového odvětví spojeného 
s technologií blockchain s sebou nese potenciál pro zvýšení účinnosti a produktivity; 
zdůrazňuje potenciální přínos technologie blockchain, jako je snížení administrativní 
zátěže pro malé a střední podniky a vytváření nových pracovních příležitostí 
v průmyslu; vyzývá k tomu, aby byla přijata opatření, která by podněcovala malé a 
střední podniky a začínající podniky k tomu, aby prozkoumaly využití DLT s cílem 
zlepšit mezinárodní obchodní operace a vytvořit inovační ekosystém, který by omezoval 
překážky na vstupu a usnadňoval přístup k financování;

11. zdůrazňuje, že technologii blockchain lze používat u aplikací v rámci regulačních 
technologií (RegTech), což může vést k podstatnému omezení nákladů na dodržování 
předpisů;

12. vítá zřízení fóra a střediska EU pro sledování technologie blockchain a vybízí je, aby se 
věnovaly studiu aplikací, jejichž cílem je usnadnit mezinárodní obchod; požaduje tudíž, 
aby Komise posoudila možnost rozšířit mandát tohoto fóra a střediska a zapojila 
příslušné místní i globální zainteresované strany, které by řešily nadcházející obtížné 
úkoly a přispívaly k podpoře subjektů s rozhodovací pravomocí.



AD\1168108CS.docx 5/7 PE623.833v02-00

CS



PE623.833v02-00 6/7 AD\1168108CS.docx

CS

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí 5.11.2018

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

46
1
4

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan 
Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del 
Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán 
Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra 
Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, 
Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, 
Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia 
Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, 
Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek 
Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, 
Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, 
Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 
konečném hlasování

Michael Gahler, Ulrike Rodust



AD\1168108CS.docx 7/7 PE623.833v02-00

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

46 +

ALDE Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve 
Wierinck

ECR Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD Rosa D’Amato, Dario Tamburrano

ENF Mario Borghezio, Giancarlo Scottà

PPE Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael 
Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter 
Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, 
Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, 
Carlos Zorrinho

VERTS/ALE Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

1 -

EFDD Jonathan Bullock

4 0

GUE/NGL Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


	1168108CS.docx

