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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že odvětvím řízená, dobrovolná a na konsensu založená normalizace 

informačních a komunikačních technologií založená na otevřenosti, nestrannosti, 

soudržnosti a inkluzivnosti by měla být úspěšná a efektivní, aby z ní měli prospěch 

evropští spotřebitelé, pracující i příslušné odvětví; 

2. poukazuje na skutečnost, že normy IKT jsou zásadní pro dokončení jednotného 

digitálního trhu, usnadnění přechodu k digitální ekonomice založené na datech a pro 

podporu globální konkurenceschopnosti evropského průmyslu; zdůrazňuje, že 

normalizace v oblasti IKT musí být zásadní součástí evropské průmyslové strategie, 

protože interoperabilita umožňuje dosahovat úspor z rozsahu, umožňuje inovace 

a podporuje přístup na trh a tvorbu pracovních míst; 

3. bere na vědomí nynější složité souvislosti digitalizace všech odvětví, zvyšujícího se tempa 

technologických změn a šíření fór pro stanovení norem a uznává, že je třeba přizpůsobit 

evropské procesy stanovování norem těmto novým skutečnostem; 

4. uznává strategický význam normalizace v oblasti IKT a vyzývá k nepřetržitému dialogu 

mezi Parlamentem, Komisí, Radou a evropskými normalizačními organizacemi; 

5. zdůrazňuje nutnost užší spolupráce v normalizační komunitě v oblasti IKT, zejména mezi 

evropskými normalizačními organizacemi, a vyzývá evropské normalizační organizace, 

aby vypracovaly společné roční pracovní program, v němž stanoví průřezové oblasti 

společného zájmu; 

6. uznává strategický význam normalizace v oblasti IKT a vyzývá ke zvýšené 

a optimalizované přítomnosti EU v mezinárodních organizacích pro normalizaci  

7. žádá Komisi, aby racionalizovala počet platforem a koordinačních mechanismů; 

8. vyzývá Komisi, aby aktivně propagovala evropské normy na mezinárodním poli 

a vytvořila plán užší spolupráce založený na konkrétních oblastech společného zájmu 

s mezinárodními partnery; 

9. zdůrazňuje globální povahu norem IKT a technických specifikací a vyzývá k tomu, aby 

evropské organizace pro normalizaci vyvíjely nadále úsilí o zavedení globálních norem 

v Evropě, a k intenzivnější spolupráci se třetími zeměmi prostřednictvím transparentního, 

inkluzivního a na konsensus orientovaného procesu a žádá Komisi, aby stanovila 

vyzkoušené nejlepší normy pro účely veřejných zakázek s řádným zohledněním právních 

předpisů a politik EU; vyzývá Komisi, aby urychlila postup uvádění evropských norem 

v oblasti IKT v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. EU);  

10. zdůrazňuje, že spravedlivé obchodní dohody uzavřené státy EU a státy mimo EU mohou 

přispět k formulaci společných mezinárodních pravidel pro normalizaci; 

11. zdůrazňuje, že mezinárodní spolupráce na normách pomáhá zajišťovat transparentnost, 
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účinnost a soudržnost a v oblasti průmyslu vytváří prostředí podporující hospodářskou 

soutěž – dobrým příkladem je Světové fórum hospodářského výboru OSN pro Evropu 

(UNECE) pro sladění předpisů pro motorová vozidla (WP.29) EHK OSN, které bylo 

ustaveno pro odvětví IKT; 

12. domnívá se, že zapojení Komise a členských států do průmyslu EU je zásadním 

prostředkem pro přijímání globálních norem s evropským otiskem, pokud jde o definice 

a rozšíření technologií páté generace; 

13. naléhavě žádá Komisi, aby zvážila sbližování s třetími zeměmi v oblasti komunikací páté 

generace, cloud computingu, dat a kybernetické bezpečnosti; 

14. vybízí Komisi a evropské normalizační organizace, aby poskytovaly technickou pomoc 

mimo EU a podporovaly tak internacionalizaci evropských norem, institucionální plány 

a normalizační procesy; 

15. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji začala provádět společnou iniciativu pro normalizaci, 

s ohledem na to, že s ní počítá strategie jednotného trhu; 

16. zdůrazňuje, že normalizace je stále více považována za důležitý faktor, který přispívá 

k výzkumu a vývoji a hraje důležitou úlohu při přemostění propasti mezi výzkumem 

a trhem, podporuje rozšiřování a využívání výsledků výzkumu a vytváří základnu pro 

další inovace; 

17. vyzývá Komisi, aby přijala politiky, které odstraní nadměrné překážky v inovativních 

odvětvích, aby vytvořila pobídky k investicím do výzkumu a vývoje a do normalizace 

v EU; konstatuje, že vertikální průmyslová odvětví by měla vypracovat svůj vlastní plán 

normalizace a spoléhat na procesy, v jejichž čele stojí průmyslová odvětví a které, pokud 

by byly vedeny s rozhodným odhodláním dosáhnout společných norem, by mohly mít 

schopnost stát se celosvětovými normami; je přesvědčen, že normalizační organizace EU 

by v tomto procesu měly hrát zvláštní úlohu; 

18. žádá smluvní strany společné iniciativy, aby zajistily účinnější sladění výzkumu a inovací 

s prioritami v oblasti stanovování norem; 

19. vyzývá Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci 

v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI), aby 

nadále prosazovaly a podporovaly meziodvětvovou spolupráci a zajistily snadné, rychlé, 

transparentní a přístupné procesy normalizace zejména pro normy IKT v oblasti tradičních 

odvětví, s vhodným zapojením všech zúčastněných stran, jako jsou výrobci, MSP, sociální 

a společenští aktéři a veřejné orgány;  

20. zdůrazňuje, že digitalizace postupuje rychlým tempem a je jedním z hlavních motorů 

hospodářství; podtrhuje důležitost účinné digitalizace vertikálních průmyslových odvětví 

tak, aby z ní těžily MSP a zvláště spotřebitelé na evropské, vnitrostátní, regionální 

a místní úrovni, a potřebu náležitě zastupovat zájmy těchto odvětví v rámci mezinárodní 

normalizace IKT; 

21. konstatuje, že nadále přetrvávají překážky pro zapojení MSP do normalizace a do 

přijímání norem, včetně nedostatečného povědomí; vyzývá k vytvoření jednoduchého 
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a dostupného rámce pro normalizaci na podporu všech malých a středních podniků napříč 

všemi evropskými normalizačními organizacemi;  

22. vítá úsilí organizace ústavu ETSI o zajištění snadného přístupu evropských malých 

a středních podniků, a rovněž jeho dlouhodobou strategii (2016–2021) týkající se zejména 

mezioborové spolupráce; 

23. poukazuje na to, že normalizace v oblasti zboží, služeb a IKT zlepšuje přístup na trh, 

zejména pro malé a střední podniky; 

24. poukazuje na skutečnost, že normalizace v oblasti IKT vyžaduje vyváženou a účinnou 

politiku práv duševního vlastnictví a zdůrazňuje, že licenční systém s rovnými, 

přiměřenými a nediskriminačními podmínkami („FRAND“) by měl zajišťovat důležitou 

rovnováhu mezi inovátory a uživateli technologií; vítá nedávný přelomový rozsudek 

Soudního dvora Evropské unie ve věci Huawei v ZTE a vyzývá Komisi, aby zajistila 

účinné řešení sporů, podporovala návratnost investic a poskytla široký přístup 

k normalizované technologii; zdůrazňuje obavy, že nedostatek právní jasnosti může 

oslabit spravedlnost systému; poukazuje na to, že MSP jsou znevýhodněny zvláště 

v procesu udělování licencí, a tvrdí, že větší transparentnost a poradenství v oblasti 

podmínek udělování licencí by zvýšily používání norem; 

25. zdůrazňuje, že strany musí vyjednat dohodu o poskytování licencí prostřednictvím 

systému FRAND týkající se portfolia patentů požadovanou pro zavádění norem a že 

spravedlivé licenční poplatky odrážejí hodnotu, jíž patentovaná technologie přispívá 

k produktu; 

26. vyzývá Komisi, aby vždy jednou za dva roky zveřejnila zprávu, ve které budou uvedeny 

skutečné případy: a) bez licence (tj. porušení předpisů) s dobou trvání 18 nebo více 

měsíců; b) týkající se přístupu k normám v důsledku neplnění povinností v rámci systému 

FRAND; 

27. bere na vědomí, že ke kontrole a dalšímu rozvoji rámce pro udělování licencí je třeba 

zaujmout přístup založený na důkazech, a vytvořit tak dynamický ekosystém, který 

vytvoří přidanou hodnotu a pracovní místa; 

28. domnívá se, že otevřené znalosti a licence jsou nejlepšími nástroji na podporu inovací 

a technologického rozvoje; vybízí výzkumné instituce, které jsou příjemci prostředků 

z EU, aby používaly otevřené patenty a licence, aby tak hrály větší úlohu při stanovování 

norem; 

29. uznává zlepšení, k němuž došlo v procesu předjímání normalizace IKT; poukazuje na 

skutečnost, že rychlé a včasné přijetí a zveřejnění norem IKT je zásadní, a vyzývá 

zúčastněné strany, aby přijaly všechna nezbytná opatření na zlepšení tohoto procesu a na 

zvýšení jistoty;  

30. opakuje, že Komise má klíčovou úlohu, pokud jde o stanovení rychlosti, s jakou mohou 

být normy připraveny pro vstup na trh, a vybízí Komisi, aby se společně s evropskými 

normalizačními organizacemi dohodla na jasném postupu, jak zajistit včasné zveřejňování 

norem v Úředním věstníku EU; 
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31. zdůrazňuje, že včasné dokončení norem je klíčové, včetně citování odkazů v Úředním 

věstníku EU v případě harmonizovaných norem; 

32. uznává úspěšnost nového přístupu a vyzývá k zachování jeho zásad; 

33. vítá pět priorit IKT, jak je stanovila Komise: 5G, cloud computing, internet věcí, data 

a kybernetická bezpečnost, z nichž všechny představují základní technologické bloky na 

nichž budou záviset podobně důležité oblasti, např. elektronické zdravotnictví, chytré 

a efektivní využívání energií, inteligentní dopravní systémy, inteligentní města a vyspělá 

výroba; 

34. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit otevřený interoperabilní systém IKT, založený na pěti 

prioritních normách IKT, podporující konkurenceschopnost při tvorbě hodnot a příznivé 

prostředí pro inovace; domnívá se, že: 

– normy 5G by měly umožnit skutečný generační posun v oblasti kapacity, spolehlivosti 

a latence a umožnit vypořádat se s očekávaným nárůstem provozu a s různými 

požadavky služeb, jež budou na tomto základě vytvořeny; 

– normy kybernetické bezpečnosti by měly umožnit uplatnění bezpečnosti již při návrhu 

a splňovat zásady spočívajících v ochraně soukromí již od návrhu, podporovat 

odolnost sítí a rizikového řízení a být schopné se vypořádat s rychlým rozvojem 

kybernetických hrozeb během veškerého vývoje IKT technologií; 

– cloudové normy by měly umožňovat interoperabilitu ve všech cloudových aspektech 

a umožnit přenositelnost; 

– datové normy by měly podporovat meziodvětvové interdisciplinární datové toky, 

dosáhnout větší interoperabilitu dat a metadat, včetně sematifikace, a přispívat 

k rozvoji referenční architektury velkých údajů; 

– normy IoT by měly řešit současnou roztříštěnost, aniž by bránily inovacím v odvětví, 

které se v současnosti velmi rychle rozvíjí; 

35. uznává, že sítě pro účinnou komunikaci páté generace rozhodujícím způsobem závisejí na 

společných normách zajišťujících interoperabilitu a bezpečnost, a připomíná, že rozvoj 

velkokapacitních sítí tvoří páteř spolehlivé sítě páté generace; 

36. konstatuje, že hospodářství orientované na data závisí na úspěchu širšího ekosystému 

v oblasti IKT, včetně vysoce vzdělaných odborníků a kvalifikovaných lidí, s cílem 

odstranit digitální propast a vyloučení; 

37. vybízí EU k tomu, aby přijala model referenční architektury pro průmysl 4.0 zajišťující 

digitalizaci evropského průmyslu; 

38. zdůrazňuje význam propojování platforem a databází na evropské úrovni, které umožňuje 

větší interoperabilitu sítí a systémů; 

39. zdůrazňuje, že ústředním bodem normalizace v oblasti IKT jsou interoperabilita 

a výkonnost zařízení, technická řešení a služby; 
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40. je přesvědčen, že normalizace v oblasti IKT se týká nejen stanovení požadavků na 

výrobky, ale i rozvoje inovativních technologií; 

41. vyzývá Komisi, aby prosazovala evropské normy, které podporují otevřené nástroje (open 

source), jež mohou zajistit rovný přístup ke kapitálu na úrovni EU; 

42. vyzývá Komisi, aby zaujala vedoucí postavení v oblasti prosazování mezioborových, 

vícejazyčných norem a podpory spolehlivých a zabezpečených služeb umožňujících 

ochranu soukromí; 

43. zdůrazňuje, že jednotná (technická) opatření pomáhají snížit náklady na vývoj, výrobu 

a certifikaci a vyhnout se zdvojování úkolů; 

44. zdůrazňuje, že normalizace znamená rovněž rozvoj jednotného procesu, který je 

udržitelný a přenositelný na všechny členské státy; 

45. žádá Komisi, aby Parlamentu každoročně podávala aktuální informace o pokroku 

normalizace v oblasti IKT a o jejím příspěvku ke konkurenceschopnosti EU a růstu 

v podobě pravidelné neformální výměny. 
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