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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je tehnologija distribuirane knjige transakcij (DLT) splošna tehnologija, ki bi lahko 
imela velike možnosti za trgovinske posle prek ustreznih mehanizmov za šifriranje in 
nadzor; ker je blokovna veriga ena od več vrst DLT, ki bi lahko imele prelomen učinek 
na številne industrije;

B. ker bi DLT in še zlasti blokovna veriga, ki je tehnologija, za katero so značilni 
samodejno sledenje, prepoznavanje, preverjanje in nadzor, lahko optimizirali 
preglednost in sledljivost, s tem pa bi povečali zaupanje ter spodbudili konkurenčnost in 
zmogljivosti za inovacije ter razvili nove vzorce sodelovanja v EU; ker poleg 
morebitnih koristi obstajajo tudi nekateri izzivi, vključno s porabo energije in 
kibernetsko varnostjo;

1. podpira načeli tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti poslovnega modela pri obravnavi 
nastajajočih tehnologij, kot so DLT na področju trgovine, in podpira inovacijam 
prijazen ekosistem, ki zagotavlja prožnost; poudarja, da bi sprejemanje zakonodaje v 
zvezi s tehnologijo na podlagi njenih aplikacij omejilo inovacije in ustvarjanje novih 
aplikacij;

2. je seznanjen s potencialom integracije DLT z drugimi tehnologijami, kot so internet 
stvari, umetna inteligenca in kvantno računalništvo, ter poziva k večjemu sodelovanju z 
ustreznimi deležniki, da se spodbudijo raziskave njihove uporabnosti pri digitalizaciji in 
avtomatizaciji mednarodne trgovine in javnega sektorja, zlasti v okviru programa za 
digitalno Evropo;

3. ugotavlja, da blokovna veriga postaja pomembno orodje v različnih sektorjih in 
industrijah, zlasti v finančnem sektorju, ter pri modelih dobavnih verig;

4. poudarja, da so lahko pametne pogodbe ključen dejavnik, ki omogoča decentralizirane 
aplikacije v operacijah mednarodne trgovine, vendar svari, da trenutno ta tehnologija 
morda ni dovolj razvita, da bi lahko bila pravno izvršljiva vseh sektorskih ureditvah, in 
da je potrebna dodatna ocena tveganj; spodbuja razvoj tehničnih standardov za pametne 
pogodbe in za medsebojno priznavanje digitalnih podpisov v EU;

5. ugotavlja, da bi lahko ta tehnologija imela pomembno vlogo pri dokončanju energetske 
unije EU; priznava, da je poraba energije izziv pri uporabi te tehnologije; ugotavlja, da 
bi bila lahko blokovna veriga del rešitve, tako da bi se uporabljali učinkovitejši 
algoritmi, da bi se izboljšala učinkovitost izmenjav energije, da bi se okrepili zasnova in 
uporaba energetskih omrežij in decentralizirane proizvodnje energije ter da bi se 
prispevalo k preoblikovanju energetskih trgov;

6. poudarja potencial, ki ga imajo DLT v svetovni trgovini za spremljanje porekla blaga in 
pogojev za njegovo proizvodnjo, zmanjšanje stroškov za poslovanje, zavarovanje in 
logistiko, povečanje zaupanja med poslovnimi strankami ter boj proti tihotapljenju in 
vstopu nezakonitega blaga; ugotavlja, da večina aplikacij, ki zdaj uporabljajo DLT pri 
trgovanju, temelji na knjigah transakcij; poziva Komisijo, naj preuči najboljše prakse ter 
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sodeluje s carinskimi in davčnimi organi držav članic pri usklajenih ukrepih z uporabo 
DLT, da bi se izboljšali mehanizmi spremljanja, nadzora, varnosti in preverjanja za boj 
proti nezakonitim plačilom, omogočanje politik za preprečevanje pranja denarja in za 
odkrivanje poneverbe sredstev; poziva Komisijo, naj razmisli o vlogi blokovne verige 
pri razvoju pametnih pravic intelektualne lastnine; ugotavlja, da lahko tehnologija 
pomeni alternativo centralnemu nadzornemu organu v modelih, v katerih temu organu 
ni mogoče zaupati;

7. poziva operaterje, naj zagotovijo, da bodo mehanizmi DLT za doseganje soglasja okolju 
prijazni in energetsko učinkoviti; poudarja, da DLT vsebujejo občutljive podatke in da 
bi bilo treba uporabiti določbe splošne uredbe o varstvu podatkov;

8. poudarja, da je kibernetska varnost ključnega pomena za aplikacije, ki temeljijo na 
DLT, tudi za mednarodno trgovino, in ugotavlja, da lahko tehnološki razvoj uvaja nove 
izzive; poziva Komisijo, naj preuči varnostne izzive, oceni tehnološka tveganja in 
sprejme ukrepe za spopadanje s temi izzivi; poziva, da je potreben napredek na področju 
kvantne kriptografije;

9. poudarja, da je za učinkovitost v mednarodni trgovini potrebna določitev globalnih 
standardov in interoperabilnosti med DLT ter med DLT in starimi operacijskimi 
sistemi; poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje z Mednarodno organizacijo za 
standardizacijo (ISO) in drugimi ustreznimi organi za standardizacijo ter naj nadalje 
spodbuja mednarodne programe za izobraževanje trgovinskih partnerjev EU;

10. poudarja, da vzpon nove industrije v zvezi z blokovno verigo prinaša možnosti za 
visoko učinkovitost in večjo produktivnost; poudarja morebitne koristi blokovne verige, 
kot sta zmanjšanje upravnih bremen za MSP in ustvarjanje novih zaposlitvenih 
priložnosti v industriji; poziva k ukrepom za spodbujanje MSP in zagonskih podjetij k 
proučitvi uporabe DLT za izboljšanje operacij mednarodne trgovine in razvoj 
inovacijskega ekosistema, ki zmanjšuje ovire za vstop in olajšuje dostop do 
financiranja;

11. poudarja, da je blokovne verige mogoče uporabiti v aplikacijah regulativnih tehnologij 
(RegTech), s čimer se močno zmanjšajo stroški za zagotavljanje skladnosti;

12. pozdravlja začetek Evropske opazovalnice in foruma za blokovne verige in jo spodbuja 
k proučevanju vlog, katerih cilj je olajšati mednarodno trgovino; poziva Komisijo, naj 
preuči možnost, da se razširi mandat Evropske opazovalnice in foruma za blokovne 
verige, ter naj za obravnavo prihodnjih izzivov in spodbujanje podpore nosilcev 
odločanja vključi ustrezne lokalne in globalne deležnike.
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