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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że technologia zdecentralizowanej księgi rachunkowej jest 
technologią o ogólnym przeznaczeniu, która może mieć duży potencjał dla transakcji 
handlowych za pomocą odpowiednich mechanizmów szyfrowania i kontroli; mając na 
uwadze, że technologia blockchain jest jedną z technologii zdecentralizowanej księgi 
rachunkowej, która potencjalnie może mieć destrukcyjny wpływ na szereg sektorów 
przemysłu;

B. mając na uwadze, że technologie zdecentralizowanej księgi rachunkowej, a w 
szczególności technologia blockchain – charakteryzująca się automatycznym 
śledzeniem, rozpoznawaniem, weryfikacją i nadzorem – mogą zoptymalizować 
przejrzystość i identyfikowalność, budować zaufanie, wspierać konkurencyjność i 
zdolności innowacyjne oraz rozwijać nowe modele współpracy w UE; mając na 
uwadze, że potencjalnym korzyściom towarzyszą liczne wyzwania, takie jak zużycie 
energii i bezpieczeństwo cybernetyczne;

1. popiera zasadę neutralności technologicznej i zasadę neutralności modelu biznesowego 
w odniesieniu do powstających technologii, takich jak technologie zdecentralizowanej 
księgi rachunkowej w dziedzinie handlu, oraz wspiera ekosystem sprzyjający 
innowacjom, który zapewnia elastyczność; podkreśla, że ustanawianie przepisów 
dotyczących technologii w oparciu o jej zastosowania ograniczyłoby innowacyjność i 
tworzenie nowych zastosowań;

2. dostrzega potencjał integracji technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej z 
innymi technologiami, takimi jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja i informatyka 
kwantowa, a także wzywa do dalszej ściślejszej współpracy z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami w celu wspierania badań nad ich zastosowaniem w 
transformacji cyfrowej i automatyzacji handlu międzynarodowego, a także sektora 
publicznego, w szczególności w ramach programu „Cyfrowa Europa”;

3. zauważa, że technologia blockchain staje się ważnym narzędziem w różnych sektorach i 
gałęziach przemysłu, zwłaszcza w sektorze finansowym i modelowaniu łańcucha 
dostaw;

4. podkreśla, że inteligentne umowy mogą być kluczowym czynnikiem umożliwiającym 
zdecentralizowane zastosowania w międzynarodowych operacjach handlowych, jednak 
ostrzega, że na obecnym etapie technologia ta może nie być wystarczająco 
dopracowana, aby odnośne regulacje sektorowe były uznawane za możliwe do 
wyegzekwowania na drodze prawnej, oraz że konieczna jest dalsza ocena zagrożeń; 
zachęca do opracowania norm technicznych w zakresie inteligentnych umów oraz 
wzajemnego uznawania podpisów cyfrowych w całej UE;

5. dostrzega ważną rolę, którą technologia ta mogłaby odegrać w zakończeniu tworzenia 
unii energetycznej UE; dostrzega wyzwanie związane ze zużyciem energii, które 
stwarza wykorzystanie tej technologii; zauważa, że technologia blockchain mogłaby 
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stanowić część rozwiązania dzięki wykorzystywaniu efektywniejszych algorytmów, 
poprawie efektywności wymiany energii, ulepszeniu sieci energetycznych, 
zdecentralizowanej produkcji energii i poprawie ich wykorzystania, tym samym 
przyczyniając się do przekształcenia rynków energii;

6. podkreśla potencjał technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej w światowym 
handlu w zakresie monitorowania pochodzenia towarów i warunków ich produkcji, 
ograniczania kosztów transakcji, ubezpieczenia i logistyki, usunięcia pośredników, 
zwiększania zaufania między stronami transakcji oraz zwalczania przemytu i 
wprowadzania nielegalnych towarów; zauważa, że jak dotąd większość zastosowań 
wykorzystujących technologie zdecentralizowanej księgi rachunkowej w handlu opiera 
się na licencjonowanych księgach rachunkowych; wzywa Komisję do przeanalizowania 
najlepszych praktyk oraz współpracy z organami celnymi i podatkowymi państw 
członkowskich w skoordynowanych działaniach z wykorzystaniem technologii 
zdecentralizowanej księgi rachunkowej w celu usprawnienia mechanizmów 
monitorowania, kontroli, bezpieczeństwa i weryfikacji, tak aby zwalczać nielegalne 
płatności, ułatwiać przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz wykrywać sprzeniewierzenie 
aktywów; wzywa Komisję do rozważenia roli technologii blockchain w opracowaniu 
inteligentnych praw własności intelektualnej; zauważa, że technologia ta może stanowić 
alternatywę wobec centralnego organu nadzorczego w modelach, w których nie można 
ufać temu organowi;

7. wzywa operatorów do dopilnowania, by mechanizmy osiągania konsensusu w zakresie 
technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej były przyjazne dla środowiska i 
energooszczędne; podkreśla, że technologie zdecentralizowanej księgi rachunkowej 
obejmują dane wrażliwe i że zastosowanie mają przepisy RODO;

8. podkreśla, że cyberbezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla zastosowań opartych 
na technologiach zdecentralizowanej księgi rachunkowej, w tym dla handlu 
międzynarodowego, i zwraca uwagę, że zmiany technologiczne mogą przynieść nowe 
wyzwania; wzywa Komisję do zbadania wyzwań związanych z bezpieczeństwem, 
oceny ryzyka technologicznego i podjęcia działań w celu sprostania tym wyzwaniom; 
wzywa do postępów w zakresie kryptografii kwantowej;

9. podkreśla, że potrzeba efektywnego handlu międzynarodowego wymaga ustanowienia 
globalnych standardów oraz interoperacyjności między technologiami 
zdecentralizowanej księgi rachunkowej, a także między technologiami 
zdecentralizowanej księgi rachunkowej a dotychczasowymi systemami operacyjnymi; 
wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy z Międzynarodową Organizacją 
Normalizacyjną (ISO) i innymi właściwymi organami normalizacyjnymi oraz do 
dalszego promowania międzynarodowych programów kształcenia partnerów 
handlowych UE;

10. podkreśla, że rozwój nowego przemysłu wokół technologii blockchain wiąże się z 
potencjałem wysokiej wydajności i zwiększonej produktywności; podkreśla potencjalne 
korzyści płynące z technologii blockchain, takie jak zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla MŚP i tworzenie nowych możliwości zatrudnienia w przemyśle; 
wzywa do podjęcia środków zachęcających MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up do 
badania możliwości wykorzystania technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej 
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w celu ulepszenia międzynarodowych operacji handlowych oraz rozwoju ekosystemu 
innowacji, który zmniejszy bariery wejścia i ułatwi dostęp do finansowania;

11. podkreśla, że technologia blockchain może mieć zastosowanie w technologiach 
regulacyjnych (RegTech), znacznie obniżając koszty przestrzegania przepisów;

12. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie prac Unijnego Obserwatorium i Forum ds. 
Łańcucha Bloków oraz zachęca je do badania zastosowań mających na celu ułatwienie 
handlu międzynarodowego; niniejszym zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości 
rozszerzenia mandatu Unijnego Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków oraz 
zaangażowanie odpowiednich lokalnych i globalnych podmiotów w celu sprostania 
przyszłym wyzwaniom i zapewnienia wsparcia decydentom.
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