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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et tööstuse juhitud, vabatahtlik ja konsensusepõhine info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) standardimine avatuse, läbipaistvuse, erapooletuse, 

sidususe ja kaasavuse alusel peaks olema edukas ja tulemuslik ning sellest peaksid saama 

kasu Euroopa tarbijad, töötajad ja tööstus; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et IKT-standardid on hädavajalikud, et kujundada välja 

digitaalne ühtne turg, lihtsustada üleminekut andmepõhisele digiteeritud majandusele ning 

toetada Euroopa majanduse konkurentsivõimet maailmas; rõhuta, et IKT standardimine 

peab olema Euroopa tööstusstrateegia oluline osa, kuna koostalitlusvõime võimaldab 

mastaabisäästu ja innovatsiooni ning toetab turulepääsu ja töökohtade loomist; 

3. võtab teadmiseks, et digiteerimisega kaasneb praegu raskusi kõikide sektorite jaoks ning 

et tehnoloogilised muutused toimuvad üha kiiremini ja et standardite kehtestamist 

käsitlevad foorumid on laialt levinud, ning tunnistab vajadust kohandada Euroopa 

standardimisprotsesse vastavalt uuetele oludele; 

4. tunnistab, et IKT standardimine on strateegiliselt tähtis ning nõuab jätkuvat dialoogi 

Euroopa Parlamendi, komisjoni, nõukogu ja Euroopa standardiorganisatsioonide vahel; 

5. rõhutab vajadust tihedama koostöö järele IKT standardijate, eriti Euroopa 

standardiorganisatsioonide vahel ning kutsub Euroopa standardiorganisatsioone üles välja 

töötama ühiseid iga-aastaseid töökavu, milles on kindlaks tehtud ühist huvi pakkuvad 

sektoriteülesed valdkonnad; 

6. tunnistab, et ELi koordineeritud ja optimeeritud osalemine ülemaailmsetel IKT foorumitel 

ja rahvusvahelistes standardimisorganisatsioonides on strateegilise tähtsusega;  

7. palub komisjonil ratsionaliseerida platvormide arvu ja koordineerimise mehhanisme; 

8. palub komisjonil aktiivselt edendada Euroopa standardeid rahvusvahelisel tasandil ja välja 

töötada tegevuskava tihedamaks koostööks, mis põhineb rahvusvaheliste partneritega 

ühist huvi pakkuvatel aladel; 

9. rõhutab, et IKT standardimine ja tehnilised kirjeldused on olemuselt ülemaailmsed ning 

nõuab, et Euroopa standardiorganisatsioonid oleksid jätkuvalt pühendunud ülemaailmsete 

standardite kasutuselevõtule Euroopas, samuti nõuab kolmandate riikidega intensiivsemat 

koostööd, mis peab olema läbipaistev, kaasav ja konsensusele orienteeritud; palub, et 

komisjon määraks kindlaks, missugused on tõestatult parimad standardid avalike hangete 

jaoks, võttes arvesse ELi õigust ja poliitikat; palub, et komisjon kiirendaks Euroopa IKT 

standardite loendi Euroopa Liidu Teatajas avaldamise menetlust;  

10. rõhutab, et õiglane kaubandusleping ELi ja kolmandate riikide vahel võib aidata kaasa 

ühiste rahvusvaheliste eeskirjade väljatöötamisele standardimise valdkonnas; 

11. rõhutab, et rahvusvaheline koostöö standardimise valdkonnas aitab tagada läbipaistvust, 
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tõhusust ja sidusust ning loob tööstussektori jaoks konkurentsi soodustava keskkonna – 

hea näide on IKT valdkonna jaoks loodud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa 

Majanduskomisjoni (UNECE) sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmne 

foorum; 

12. peab hädavajalikuks, et komisjon ja liikmesriigid teeksid ELi tööstusega koostööd, et 

toetada Euroopa patendiga rahvusvaheliste standardite vastuvõtmist 5G-tehnoloogiate 

määratlemisel ja kasutuselevõtul; 

13. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks 5G-võrgu, pilvandmetöötluse ning andme- ja 

küberturbe lähendamist kolmandate riikidega; 

14. ergutab komisjoni ja Euroopa standardiorganisatsioone pakkuma tehnilist abi, et toetada 

Euroopa standardite, institutsioonilise struktuuri ja standardimisprotsesside 

rahvusvahelistumist väljaspool ELi; 

15. palub, et komisjon alustaks võimalikult kiiresti standardimise ühisalgatuse elluviimist, sest 

seda näeb ette ühtse turu strateegia; 

16. rõhutab, et standardimist tunnustatakse üha rohkem teadus- ja arendustegevuse olulise 

edendajana ja et standardimine aitab luua n-ö ühendussilla teadusuuringute ja turu vahel, 

edendab uurimistulemuste levitamist ja kasutamist ning paneb aluse edasisele 

innovatsioonile; 

17. palub komisjonil võtta vastu poliitikameetmed, millega kaotatakse liigsed piirangud 

innovatiivsetes sektorites, et ergutada investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning 

standardimist Euroopa Liidus; märgib, et vertikaalsed tööstusharud peaksid 

standardimiseks välja töötama oma tegevuskava, tuginedes tööstuse juhitavatele 

protsessidele, ning need standardid võiksid saada ülemaailmseteks, kui on kindel soov 

ühised standardid saavutada; usub, et EL standardiorganisatsioonidel peaks selles 

protsessis olema eriroll; 

18. nõuab tungivalt, et ühisalgatuses osalejad tagaksid, et teadusuuringud ja innovatsioon 

oleks standardite loomise prioriteetidega paremini kooskõlas; 

19. kutsub Euroopa Standardikomiteed (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteed 

(CENELEC) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituuti (ETSI) üles jätkama 

ja edendama sektoritevahelist koostööd ning tagama kerged, kiired, läbipaistvad ja 

kättesaadavad standardimisprotsessid, eriti IKT-standardite osas, mis mõjutavad 

traditsioonilisi tööstusharusid, ja kaasama kõiki asjaomaseid huvirühmi, nagu töötlev 

tööstus, VKEd, sotsiaalsed ja ühiskondlikud sidusrühmad ning ametiasutused;  

20. rõhutab, et digitaliseerimine toimub kiiresti ning on üks oluline majandust edasi viiv jõud; 

rõhutab vertikaalsete tööstusharude tõhusa digitaliseerimise tähtsust, sest sellest saavad 

kasu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning eeskätt tarbijad nii Euroopa, riiklikul, 

piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil, ja toonitab vajadust esindada asjakohaselt nende 

huvisid rahvusvahelises IKT standardimise protsessis; 

21. võtab teadmiseks jätkuvad takistused, mis ei lase VKEdel standardimises osaleda ja 

standardeid kasutusele võtta, sh vähese teadlikkuse; nõuab, et loodaks lihtne ja 



 

AD\1120669ET.docx 5/9 PE595.594v02-00 

 ET 

juurdepääsetav standardimisraamistik, mis toetaks kõiki VKEsid kõikide Euroopa 

standardiorganisatsioonide kaudu;  

22. väljendab heameelt ETSI püüdluste üle tagada Euroopa VKEdele hõlbus juurdepääs ning 

ETSI pikaajalise strateegia üle (aastateks 2016–2021), milles käsitletakse just 

sektoritevahelist koostööd; 

23. juhib tähelepanu sellele, et kaupade, teenuste ja IKT valdkonna standardimine parandab 

turulepääsu, eriti VKEde jaoks; 

24. rõhutab asjaolu, et IKT standardimiseks on vaja tasakaalustatud ja tõhusat 

intellektuaalomandiõiguse seadust ning toonitab, et õiglastel, mõistlikel ja 

mittediskrimineerivatel alustel (FRAND) toimiv litsentsimissüsteem aitab saavutada 

innovaatorite ja tehnoloogia kasutajate vahel olulise tasakaalu; tunneb heameelt Euroopa 

Liidu Kohtu hiljutise olulise otsuse üle kohtuasjas Huawei vs. ZTE ning palub, et 

komisjon tagaks tõhusa vaidluste lahendamise, toetaks investeeringute tasuvust ning 

tagaks standarditud tehnoloogiale laialdase juurdepääsu; rõhutab muret selle pärast, et 

õigusliku selguse puudumine võib vähendada süsteemi erapooletust; juhib tähelepanu 

sellele, et VKEd on litsentsimiprotsessis eriti ebasoodsas olukorras, ning soovitab, et 

läbipaistvamad litsentsimistingimused ja suunised suurendaksid standardite kasutamist; 

25. rõhutab, et asjaosalised peavad läbi rääkima õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

alustel litsentsimise lepingu sõlmimise selle patendiportfelli kohta, mida on vaja teatava 

standardi rakendamiseks, ning et õiglases litsentsitasus kajastub väärtus, mille 

patenteeritud tehnoloogia annab tootele juurde; 

26. kutsub komisjoni üles avaldama poolaastaaruandeid, mis sisaldavad tõendeid tegelike 

juhtumite kohta, kus a) kasutati standardi rakendamiseks olulist patenti ilma litsentsita (st 

toimus rikkumine) 18 kuud või kauem, ning b) esines standarditega seotud 

juurdepääsuprobleeme, mille põhjuseks oli õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel 

alustel litsentsimise kohustuste süsteemne mittetäitmine; 

27. märgib vajadust tõenditel põhineva lähenemisviisi järele litsentsimisraamistiku seires ja 

edasiarendamises, et tagada dünaamiline ökosüsteem, mis looks lisaväärtust ja töökohti; 

28. on seisukohal, et avatud teadmised ja litsentsid on parimad vahendid innovatsiooni ja 

tehnoloogia arengu kannustamiseks; ergutab ELi rahastamisvahendeid kasutavaid 

teadusasutusi kasutama avatud patente ja litsentse, et suurendada oma rolli standardite 

kehtestamisel; 

29. tunnustab IKT standardimise ettenägemisel tehtud edusamme; juhib tähelepanu asjaolule, 

et on äärmiselt oluline võtta IKT standardid vastu ja avaldada need kiiresti ja õigel ajal, 

ning palub osalistel võtta kõik vajalikud meetmed, et seda protsessi parandada ning 

kindlamaks muuta;  

30. kordab, et komisjonil on oluline roll standardite n-ö turuküpseks saamise kiiruse 

kindlaksmääramisel, ning ergutab komisjoni koos Euroopa standardiorganisatsioonidega 

kokku leppima selget protsessi, mis tagab standardite õigeaegse avaldamise Euroopa Liidu 

Teatajas; 
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31. toonitab asjaolu, et standardite õigeaegne valmimine on äärmiselt oluline, nagu ka 

harmoneeritud standardite puhul nendele viitamine Euroopa Liidu Teatajas; 

32. võtab teadmiseks uue lähenemisviisi tulemuslikkuse ja nõuab selle põhimõtete 

alalhoidmist; 

33. kiidab heaks komisjoni määratletud viis IKT prioriteetset valdkonda: 5G, 

pilvandmetöötlus, asjade internet, andmed ja küberjulgeolek, mis on kõik tehnoloogia 

olulised alustalad ja millest on sõltuvad samavõrra olulised valdkonnad, nagu e-tervis, 

arukas ja tõhus energia kasutamine, intelligentsed transpordisüsteemid, arukad linnad ja 

kõrgtehnoloogiline tootmine; 

34. rõhutab, et tuleb rajada avatud, koostoimiv IKT ökosüsteem, mis tugineb IKT viie 

prioriteetse valdkonna standarditele, ergutades koostööd väärtuste loomisel, et 

innovatsioon saaks edeneda; on seisukohal, et 

– 5G standardid peaksid võimaldama mahu, usaldusväärsuse ja latentsuse osas tõelist 

põlvkondade vahetust, võimaldades tulla toime liikluse eeldatava kasvuga ja sellel 

rajanevate teenuste mitmesuguste vajadustega; 

– küberjulgeoleku standardid peaksid võimaldama sisseprojekteeritud turvet ning 

vastama lõimprivaatsuse põhimõtetele, toetama võrkude paindlikkust ja riskijuhtimist, 

samuti tulema toime kiiresti kasvavate küberohtudega kõikide IKT tehnoloogiate 

arengutele; 

– pilvandmetöötluse standardid peaksid lähenema, võimaldamaks koostalitlusvõimet 

pilve kõikides aspektides, et tagada kaasaskantavus;  

– andmete standardid peaksid toetama valdkondadevahelisi sektoriüleseid 

andmevoogusid, millega saavutada andmete ja metaandmete parem koostalitlusvõime, 

sealhulgas semantifitseerimine, ning aitama arendada suurandmete etalonarhitektuuri; 

– asjade interneti standardid peaksid kaotama praeguse killustatuse, ilma et see 

pidurdaks väga kiiresti areneva sektori innovatsiooni; 

35. tunnistab, et tõhusad 5G-sidevõrgud sõltuvad täielikult ühistest standarditest, mis aitavad 

tagada koostalitlusvõime ja turvalisuse, ent tuletab meelde, et usaldusväärse 5G-võrgu 

peamine tugisammas on kõrgjõudlusega võrgu väljaarendamine; 

36. märgib, et andmepõhise majanduse edu sõltub ulatuslikumast IKT ökosüsteemist, 

sealhulgas kõrgharidusega ekspertidest ja kvalifitseeritud asjatundjatest, et kaotada 

digitaalne lõhe ja tõrjutus; 

37. soovitab, et EL võtaks vastu tööstuse etalonarhitektuuri mudeli nr 4.0 (Reference 

Architecture Model for Industry 4.0) Euroopa tööstuse digiteerimiseks; 

38. rõhutab platvormide ja andmebaaside ühendamise tähtsust Euroopa tasandil, mis 

võimaldaks võrkude ja süsteemide paremat koostalitlust; 

39. rõhutab, et IKT standardimisel on põhirõhk seadmete, tehniliste lahenduste ja teenuste 

koostalitlusvõimel ja toimivusel; 
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40. usub, et IKT standardimine ei too kaasa mitte ainult nõuete kehtestamist toodetele, vaid ka 

uuenduslike tehnoloogiate arendamise; 

41. kutsub komisjoni üles edendama selliseid Euroopa standardeid, mis toetavad avatud 

lähtekoodiga vahendeid, mis suudavad tagada võrdse juurdepääsu Euroopa tasandil välja 

töötatud võimalustele; 

42. palub komisjonil hakata omaalgatuslikult edendama sektoritevahelisi mitmekeelseid 

standardeid ning toetama eraelu puutumatust austavaid, usaldusväärseid ja turvalisi 

teenuseid; 

43. rõhutab, et ühtsed (tehnilised) eeskirjad aitavad kaasa arendus-, tootmis- ja 

sertifitseerimiskulude vähendamisele ning dubleerimise vältimisele; 

44. rõhutab, et standardimine tähendab muu hulgas sellise ühtse protsessi väljatöötamist, mis 

on jätkusuutlik ja kõikidele liikmesriikidele ülekantav; 

45. palub komisjonil hoida Euroopa Parlamenti olukorraga kursis, esitades igal aastal 

regulaarselt mitteametlikult teavet IKT standardimise edusammude kohta ning selle 

panuse kohta ELi konkurentsivõimesse ja majanduskasvu. 
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