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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at branchestyret, frivillig og konsensusbaseret standardisering af 

informations- og kommunikationsteknologi (IKT) på basis af åbenhed, gennemsigtighed, 

upartiskhed, sammenhæng og medinddragelse bør blive både vellykket og effektiv samt til 

fordel for de europæiske forbrugere, arbejdstagere og erhvervslivet; 

2. fremhæver, at IKT-standarder er afgørende for fuldførelsen af det digitale indre marked, 

lette overgangen til en datadreven digitaliseret økonomi og støtte den europæiske industris 

globale konkurrenceevne; understreger, at IKT-standardisering skal være en central del af 

den europæiske industrielle strategi, idet interoperabilitet giver mulighed for 

stordriftsfordele, fremmer innovation og støtter markedsadgang og jobskabelse; 

3. anerkender, at der på nuværende tidspunkt er udfordringer med digitalisering af alle 

sektorer og de stadigt hurtigere teknologiske forandringer og udbredelsen af fora, der 

fastlægger standarder, og anerkender behovet for at tilpasse EU-processen til fastlæggelse 

af standarder til denne nye virkelighed; 

4. anerkender den strategiske betydning af standardisering på IKT-området og opfordrer til 

en løbende dialog mellem Parlamentet, Kommissionen, Rådet og de europæiske 

standardiseringsorganisationer (ESO'er); 

5. understreger behovet for større samarbejde inden for IKT-standardiseringsområdet, især 

mellem ESO'er, og opfordrer ESO'erne til at udarbejde et fælles årligt arbejdsprogram, der 

udpeger tværsektorielle områder af fælles interesse; 

6. anerkender den strategiske betydning af en koordineret og optimeret EU-tilstedeværelse i 

globale IKT-fora og internationale standardiseringsorganisationer  

7. opfordrer Kommissionen til at rationalisere antallet af platforme og 

koordinationsmekanismer; 

8. opfordrer Kommissionen til aktivt at fremme europæiske standarder internationalt og til 

sammen med internationale partnere at opstille en dagsorden for et tættere samarbejde 

baseret på specifikke områder af fælles interesse; 

9. understreger den globale karakter af IKT-standarder og tekniske specifikationer, og 

opfordrer til fortsat engagement i de europæiske standardiseringsorganer med henblik på 

at indføre globale standarder i Europa og et intensiveret samarbejde med tredjelande ved 

hjælp af en gennemsigtig, inklusiv, konsensusbaseret proces, og anmoder Kommissionen 

om at indkredse de bedste standarder for offentlige indkøb under overholdelse af EU's 

lovgivning og politikker; tilskynder Kommissionen til at fremskynde proceduren med at 

offentliggøre IKT-standarder i Den Europæiske Unions Tidende (EUT);  

10. understreger, at retfærdige handelsaftaler mellem EU og tredjelande kan bidrage til at 

udforme fælles internationale regler om standardisering; 
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11. understreger, at et internationalt samarbejde på området for standardisering fremmer 

gennemsigtighed, effektivitet og sammenhæng og skaber en konkurrencedygtig økonomi i 

den industrielle sektor – et godt eksempel, som også er udviklet til IKT-området, er De 

Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE's) Verdensforum for 

Harmonisering af Køretøjsforskrifter (WP.29); 

12. anser Kommissionens og medlemsstaternes inddragelse af erhvervslivet i EU for at være 

et altafgørende middel til at fremme vedtagelsen af globale standarder, der bærer et 

europæisk stempel, for så vidt angår fastlæggelse og udbredelse af 5G-teknologier; 

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje konvergens med tredjelande om 5G, 

cloudcomputing, data- og cybersikkerhed; 

14. opfordrer Kommissionen og ESO'erne til at yde teknisk bistand ud over EU med henblik 

på at støtte internationaliseringen af europæiske standarder, institutionelle design og 

standardiseringsprocesser; 

15. opfordrer Kommissionen til at påbegynde gennemførelsen af det fælles initiativ om 

standardisering snarest muligt, da dette er fastsat i strategien for det indre marked; 

16. understreger, at standardisering i stadig højere grad anerkendes som et vigtigt bidrag til 

forskning og udvikling, og at den spiller en vigtig rolle med hensyn til at lukke hullet 

mellem forskning og markedet, styrke udbredelsen og udnyttelsen af forskningsresultater 

og skabe et bedre grundlag for yderligere innovation; 

17. opfordrer Kommissionen til at vedtage politikker, der fjerner urimelige hindringer i 

innovative sektorer, med henblik på at tilskynde til investeringer i forskning og udvikling 

samt EU-standardisering; påpeger, at vertikale industrier bør udarbejde deres egne 

køreplaner for standardisering, der tager udgangspunkt i processer inden for industrien, 

som – hvis de styres af en stærk vilje til at opnå fælles standarder – vil have kapaciteten til 

at blive internationale standarder; er af den opfattelse, at EU's standardiseringsorganer bør 

spille en særlig rolle i denne proces; 

18. opfordrer indtrængende parterne i det fælles initiativ til at sikre, at forskning og 

innovation bringes mere i tråd med prioriteringer på standardiseringsområdet; 

19. opfordrer Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité 

for Elektronisk Standardisering (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut 

for Telekommunikation (ETSI) til at fortsætte og fremme tværsektorielt samarbejde og 

sikre lette, hurtige, gennemsigtige og tilgængelige standardiseringsprocesser, især for 

IKT-standarder, der har indvirkning på de traditionelle industrier med passende 

inddragelse af alle relevante interessenter, som f.eks. fremstillingsvirksomhederne, 

SMV'er, sociale og samfundsmæssige interessenter og de offentlige myndigheder;  

20. fremhæver, at digitaliseringen udvikler sig hurtigt og er en vigtig økonomisk drivkraft; 

fremhæver betydningen af effektiv digitalisering af vertikale industrier til gavn for 

SMV'er og navnlig forbrugere på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan og behovet 

for at repræsentere deres interesser på passende vis ved international IKT-standardisering; 

21. noterer sig de resterende hindringer for SMV'ers deltagelse i standardisering og indførelse 
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af standarder, herunder manglende bevidsthed; opfordrer til en enkel og tilgængelig 

ramme for standardisering til at støtte alle SMV'er på tværs af alle ESO'er;  

22. glæder sig over ETSI's bestræbelser på at give de europæiske SMV'er nem adgang og 

glæder sig også over dets langsigtede strategi (2016-2021) for specifikt at håndtere 

tværsektorielt samarbejde; 

23. fremhæver, at standardisering inden for varer, tjenesteydelser og IKT forbedrer 

markedsadgangen, navnlig for SMV'er; 

24. Fremhæver, at IKT-standardisering kræver en afbalanceret og effektiv politik for 

intellektuelle ejendomsrettigheder og understreger, at FRAND-licensordningen (fair, 

reasonable and non-discriminating –dvs. anvendelse af retfærdige, rimelige og ikke-

diskriminerende vilkår) bidrager til en vigtig balance mellem innovatorer og 

teknologibrugere; glæder sig over EU-Domstolens nylige principielle dom i sagen Huawei 

mod ZTE og opfordrer Kommissionen til at sikre effektiv tvistbilæggelse, støtte 

investeringsafkast og sikre bred adgang til standardiseret teknologi; fremhæver 

bekymringen om, at manglende retssikkerhed kan underminere ordningens retfærdighed; 

påpeger, at SMV'er er dårligere stillet i licensprocessen, og foreslår, at større 

gennemsigtighed og mere vejledning om licensbetingelserne vil øge brugen af 

standarderne; 

25. understreger, at det er op til parterne at forhandle FRAND-licensaftaler om den portefølje 

af patenter, der er nødvendig for at gennemføre en standard, og at en rimelig royalty 

afspejler den værdi, som den patenterede teknologi giver produktet; 

26. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre halvårlige rapporter, der dokumenterer 

faktiske tilfælde af: a) brug af standardessentielle patenter og standarder uden licens 

(f.eks. krænkelser) af en varighed på 18 måneder eller mere, og b) problemer med adgang, 

der skyldes systematisk manglende overholdelse af FRAND-forpligtelserne; 

27. bemærker, at der er behov for en evidensbaseret tilgang til overvågning og en 

videreudvikling af licensbestemmelserne for at sikre et dynamisk økosystem, der skaber 

merværdi og job; 

28. er af den opfattelse, at åben viden og åbne licenser er de bedste instrumenter til at 

fremskynde innovation og teknologisk udvikling; tilskynder forskningsinstitutioner, der 

modtager EU-midler, til at bruge åbne patenter og licenser med henblik på at opnå en 

større rolle i forbindelse med fastsættelse af standarder; 

29. anerkender de forbedringer, der er gjort i forbindelse med foregribelsen af IKT-

standardisering; understreger, at en hurtig og rettidig vedtagelse og offentliggørelse af 

IKT-standarder er afgørende, og opfordrer de involverede parter til at træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at forbedre processerne og øge sikkerheden;  

30. gentager, at Kommissionen spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremskynde, 

hvornår standarderne kan være klar til markedet, og tilskynder Kommissionen til, sammen 

med ESO'erne, at vedtage en tydelig proces, der sikrer rettidig offentliggørelse af 

standarderne i EUT; 
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31. understreger, at rettidig gennemførelse af standarder er afgørende, herunder henvisning til 

dem i EUT i forbindelse med harmoniserede standarder; 

32. anerkender, at den nye tilgang er vellykket og opfordrer til, at dens principper bevares; 

33. bifalder de fem prioriterede IKT-områder, der er udpeget af Kommissionen: 5G, 

cloudcomputing, tingenes internet (IoT) samt data- og internetsikkerhed, som alle er 

vigtige teknologiske byggesten, som lige så vigtige områder såsom e-sundhed, intelligent 

og effektiv udnyttelse af energi, intelligente transportsystemer, intelligente byer og 

avancerede produktionsmetoder vil basere sig på; 

34. understreger behovet for at skabe et åbent, interoperabelt IKT-økosystem, der er baseret 

på de fem prioriterede IKT-standarder, og som tilskynder til konkurrence i værdiskabelse, 

som innovation kan blomstre i; mener, at: 

– 5G-standarder bør give mulighed for et reelt generationsskifte med hensyn til 

kapacitet, pålidelighed og svartider, der gør det muligt at klare den forventede stigning 

i trafikken og de forskellige krav i de tjenester, der vil blive bygget oven på det 

– cybersikkerhedsstandarderne bør muliggøre indbygget sikkerhed og overholde 

principperne om indbygget privatlivsbeskyttelse, støtte netværkenes 

modstandsdygtighed og risikostyringen samt være i stand til at klare den hurtige 

udvikling af cybertrusler mod alle nyudviklinger inden for IKT-teknologi 

– cloud-standarder bør harmoniseres for at muliggøre interoperabilitet i alle aspekter af 

cloud computing og således muliggøre dataportabilitet 

– datastandarder bør støtte tværsektorielle, tværfaglige datastrømme, opnå bedre 

interoperabilitet af data og metadata, herunder semantificering, og bidrage til 

udviklingen af en referencearkitektur til big data 

– IoT-standarder bør gøre noget ved den nuværende fragmentering uden at hæmme 

innovationen i en sektor, som udvikler sig meget hurtigt; 

35. anerkender, at effektive 5G-netværk i høj grad er afhængige af fælles standarder for at 

sikre interoperabilitet og sikkerhed, men minder imidlertid om, at udviklingen af et 

netværk med meget høj kapacitet er rygraden i et pålideligt 5G-netværk; 

36. påpeger, at en datadrevet økonomi er afhængig af, at et bredere IKT-økosystem bliver en 

succes, herunder veluddannede eksperter samt kvalificerede mennesker, for at fjerne et 

digitalt skel og udstødelse; 

37. opfordrer EU til at vedtage Reference Architecture Model for Industry 4.0 til 

digitaliseringen af europæisk industri; 

38. understreger vigtigheden af sammenkobling af platforme og databaser på europæisk plan 

for at sikre bedre interoperabilitet mellem netværk og systemer; 

39. understreger, at IKT-standardisering fokuserer på udstyrs interoperabilitet og ydeevne, 

tekniske løsninger og tjenester; 
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40. mener, at IKT-standardisering ikke alene omfatter fastsættelse af produktkrav, men også 

udvikling af innovative teknologier; 

41. opfordrer Kommissionen til at fremme europæiske standarder, der støtter åben kilde-

værktøjer, der kan sikre lige adgang til aktiver, der udvikles på europæisk plan; 

42. opfordrer Kommissionen til at føre an med hensyn til at fremme tværsektorielle, 

tværsproglige standarder og støtte pålidelige, sikre tjenester, der værner om privatlivets 

fred; 

43. understreger, at ensartede (tekniske) bestemmelser bidrager til, at udgifterne til udvikling, 

produktion og certificering reduceres, og dobbeltarbejde undgås; 

44. understreger, at standardisering også indbefatter udvikling af en ensartet proces, der er 

bæredygtig, og som kan gennemføres i alle medlemsstater; 

45. anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en årlig ajourføring – i form af en 

regelmæssig uformel udveksling – om udviklingen af IKT-standardiseringen og dens 

bidrag til EU's konkurrenceevne og vækst. 
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