
Фокусна група / підгрупа Питання, що розглядаються

A. Створення умов для розвитку електронної комерції

A1: 
Сприяння електронним 
транзакціям

Регулювання електронних транзакцій **
Е-автентифікація та електронний підпис* / **
Електронні договори* / **
Електронне виставлення рахунків
Послуги електронних платежів / Сприяння використанню 
електронних платежів

A2: 
Сприяння цифровій торгівлі та 
логістика

Безпаперова торгівля **
De minimis1 
Митні процедури
Покращення торгової політики
Обмін даними в єдиному вікні та сумісність систем
Логістичні послуги
Розширений підхід до спрощення торгових процедур
Використання технологій у митному оформленні товарів
Надання послуг зі сприяння торгівлі та спрощення торгових 
процедур

B. Відкритість та електронна комерція

B1: 
Недискримінація та 
відповідальність

Недискримінаційне ставлення до цифрових продуктів **
Інтерактивні комп’ютерні послуги (обмеження відповідальності)
Інтерактивні комп’ютерні послуги (порушення)

B2: 
Потік інформації Транскордонна передача інформації електронними засобами / 

Транскордонні потоки даних
Розташування комп’ютерних центрів **
Розташування комп’ютерних центрів для постачальників 
фінансових послуг

B3: 
Мито на електронні передачі Мито на електронні передачі **

B4: 
Доступ до Інтернету та даних Відкриті державні дані* / **

Відкритий доступ до Інтернету **
Доступ до онлайн -платформ / Конкуренція 

C. Довіра та електронна комерція

C1: 
Захист прав споживачів Захист споживачів в Інтернеті* / **

Непрохані електронні комунікації / спам* / **

C2: 
Захист персональних даних Захист особистої інформації / Захист персональних даних **

C3: 
Ділова довіра Вихідний код **

ІКТ -продукти, які використовують криптографію

1 Встановлена на законодавчому рівні вартість відправлень, з яких, у разі імпорту, не стягуються митні збори



Фокусна група / підгрупа Питання, що розглядаються

D. Наскрізні питання

D1: 
Прозорість, внутрішнє 
регулювання та співробітництво

Прозорість*
Електронна доступність інформації, пов’язаної з торгівлею
Внутрішнє регулювання
Співробітництво
Механізм співробітництва

D2: 
Кібербезпека Кібербезпека **

D3: 
Нарощування потенціалу Варіанти підходів до нарощування спроможності та технічної 

допомоги

E. Телекомунікації

E1: 
Доповнення довідкового 
документа про телекомунікації

Доповнення довідкового документа про телекомунікації

E2: 
Мережеве обладнання та 
продукти

Мережеве обладнання та продукти, пов’язані з електронною 
комерцією

F. Доступ до ринків

F1: 
Доступ до ринків Доступ до ринку послуг

Тимчасовий в’їзд та перебування персоналу, пов’язаного з 
електронною комерцією
Доступ до ринку товарів

Додаток 1: Сфера застосування та загальні положення

[Принципи: інклюзивність, прозорість, сумісність, збільшення участі ММСП]

[Сфера застосування: застосування до заходів уряду, державних закупівель, фінансових послуг]

[Винятки: загальні, з мотивів безпеки, пруденційні2]

[Оподаткування: (конкретний текст буде запропоновано в майбутньому)]

2 Хоча сфера застосування цього винятку чітко не визначена у праві СОТ, в цілому, він стосується запобіжних заходів, що 
вживаються фінансовими установами та постачальниками фінансових послуг країн - членів СОТ. Серед них - заходи щодо 
контролю за ризиками та утримання належного капіталу, визначеного вимогами до капіталу, вимогами до ліквідності, 
встановленням лімітів ризику концентрації, а також відповідними вимогами щодо звітності та публічного розкриття інформації та 
наглядовими засобами контролю.

Учасники Ініціативи досягли згоди щодо тексту правил щодо питань, позначених «*» (поки всього 6) 
Україна зробила текстові пропозиції з питань, позначених «**»


