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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-

Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 

(ICT) immexxija mill-industrija, volontarja u mmexxija mill-kunsens, ibbażata fuq l-

onestà, it-trasparenza, l-imparzjalità, il-koerenza u l-inklużività għandha tirnexxi u tkun 

effettiva, sabiex tkun ta' vantaġġ għall-konsumaturi, il-ħaddiema u l-industrija Ewropej; 

2. Jenfasizza l-fatt li l-istandards tal-ICT huma essenzjali għall-ikkompletar tas-Suq Uniku 

Diġitali, għall-faċilitazzjoni tat-trasformazzjoni għal ekonomija diġitalizzata mmexxija 

mid-data u għall-appoġġ tal-kompetittività globali tal-industrija Ewropea; jenfasizza li l-

istandardizzazzjoni tal-ICT trid tkun parti essenzjali tal-istrateġija industrijali Ewropea, 

peress li l-interoperabbiltà tippermetti l-ekonomiji ta' skala u l-innovazzjoni u tappoġġja l-

aċċess għas-suq u l-ħolqien tal-impjiegi; 

3. Jirrikonoxxi l-kuntest ta' sfida attwali tad-diġitalizzazzjoni għas-setturi kollha u l-pass 

dejjem aktar mgħaġġel tal-bidla teknoloġika u l-proliferazzjoni ta' fora tal-iffissar ta' 

standards, u jirrikonoxxi l-ħtieġa li l-proċessi tal-iffissar ta' standards tal-UE jiġu adattati 

għal dawn ir-realtajiet ġodda; 

4. Jirrikonoxxi l-importanza strateġika tal-istandardizzazzjoni tal-ICT u jitlob djalogu 

kontinwu bejn il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Organizzazzjonijiet 

Ewropej tal-Istandardizzazzjoni (ESOs); 

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar kooperazzjoni fi ħdan il-komunità tal-istandardizzazzjoni tal-

ICT, b'mod partikolari bejn l-ESOs, u jistieden lill-ESOs iħejju programmi ta' ħidma 

annwali komuni li jidentifikaw oqsma trażversali ta' interess komuni; 

6. Jirrikonoxxi l-importanza strateġika ta' preżenza tal-UE kkoordinata u ottimizzata f'fora 

globali tal-ICT u f'organizzazzjonijiet internazzjonali ta' standardizzazzjoni;  

7. Jitlob lill-Kummissjoni tirrazzjonalizza l-għadd ta' pjattaformi u mekkaniżmi ta' 

koordinazzjoni; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi b'mod attiv u fuq livell internazzjonali, standards 

Ewropej u tiżviluppa aġenda għal kooperazzjoni eqreb ibbażata fuq oqsma speċifiċi ta' 

interess komuni ma' sħab internazzjonali; 

9. Jenfasizza n-natura globali tal-istandards tal-ICT u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u jitlob li 

jkun hemm impenn kontinwu fost l-ESOs biex jintroduċu standards globali fl-Ewropa, u 

kooperazzjoni intensifikata ma' pajjiżi terzi permezz ta' proċess trasparenti, inklużiv u 

orjentat lejn il-kunsens, u jitlob lill-Kummissjoni tidentifika l-aqwa standards ippruvati 

għall-għanijiet ta' akkwist pubbliku b'kunsiderazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni u l-politiki 

tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni taċċellera l-proċedura tal-elenkar tal-istandards tal-ICT 

Ewropej fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠUUE);  
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10. Jenfasizza l-fatt li ftehimiet kummerċjali ġusti bejn l-Istati tal-UE u dawk mhux tal-UE 

jistgħu jikkontribwixxu biex jiġu mfassla regoli ta' standardizzazzjoni internazzjonali 

komuni; 

11. Jenfasizza li l-kooperazzjoni internazzjonali dwar l-istandards tgħin sabiex jiġu żgurati t-

trasparenza, l-effiċjenza u l-koerenza, u toħloq kuntest favur il-kompetizzjoni għas-settur 

industrijali - eżempju tajjeb huwa l-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti 

dwar il-Vetturi (WP.29) tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti 

(UNECE), li ġie stabbilit għas-settur tal-ICT; 

12. Iqis kruċjali l-involviment tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri mal-industrija tal-UE 

sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' standards globali b'marka Ewropea fid-definizzjoni u 

l-implimentazzjoni tat-teknoloġiji 5G; 

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra l-konverġenza mal-pajjiżi terzi fir-rigward tal-5G, 

il-cloud computing, is-sigurtà tad-data u ċ-ċibersigurtà; 

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-ESOs jipprovdu assistenza teknika lil hinn mill-UE fl-

appoġġ tal-internazzjonalizzazzjoni tal-istandards Ewropej, id-disinji istituzzjonali u l-

proċessi ta' standardizzazzjoni; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni tibda timplimenta l-Inizjattiva Konġunta dwar l-

Istandardizzazzjoni malajr kemm jista' jkun, peress li dan huwa previst fl-istrateġija tas-

suq uniku; 

16. Jissottolinja l-fatt li l-istandardizzazzjoni hija dejjem aktar rikonoxxuta bħala kontributur 

importanti għar-riċerka u l-iżvilupp u li għandha rwol importanti fl-għeluq tad-distakk 

bejn ir-riċerka u s-suq, trawwem it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati fir-riċerka, u toħloq 

bażi għal aktar innovazzjoni; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta politiki li jeliminaw l-ostakli eċċessivi f'setturi 

innovattivi, biex jagħtu inċentiv għall-investimenti fir-riċerka u l-iżvilupp, u fl-

istandardizzazzjoni tal-UE; jinnota li l-industriji vertikali għandhom ifasslu l-pjan 

direzzjonali tagħhom għall-istandardizzazzjoni, filwaqt li jibbażaw ruħhom fuq proċessi 

mmexxija mill-industrija, li jekk ikollhom rieda soda sabiex jiksbu standards komuni, 

ikollhom il-kapaċità li jsiru standards dinjija; jemmen li l-korpi Ewropej tal-

istandardizzazzjoni għandu jkollhom rwol speċjali f'dan il-proċess; 

18. Iħeġġeġ lill-partijiet tal-Inizjattiva Konġunta jiżguraw li r-riċerka u l-innovazzjoni jkunu 

allinjati aħjar mal-prijoritajiet li jistabbilixxu l-istandards; 

19. Jistieden lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), lill-Kumitat Ewropew 

għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (CENELEC) u lill-Istitut Ewropew tal-Istandards 

tat-Telekomunikazzjoni (ETSI) jfittxu u jippromwovu kollaborazzjoni transsettorjali, u 

jiżguraw proċessi ta' standardizzazzjoni faċli, aġili, trasparenti u aċċessibbli, speċjalment 

għall-istandards tal-ICT li jaffettwaw l-industriji tradizzjonali, bl-involviment xieraq tal-

partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, bħalma huma l-industriji tal-manifattura, l-SMEs, il-

partijiet ikkonċernati soċjali u tas-soċjetà, u l-awtoritajiet pubbliċi;  

20. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni mixja b'pass mgħaġġel u hija xprunatur ewlieni tal-
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ekonomija; jissottolinja l-importanza tad-diġitalizzazzjoni effettiva tal-industriji vertikali 

sabiex jibbenefikaw l-SMEs, u b'mod speċjali l-konsumaturi fil-livell Ewropew, 

nazzjonali, reġjonali u lokali u l-ħtieġa li t-tħassib tagħhom jiġi rrappreżentat b'mod xieraq 

fl-istandardizzazzjoni internazzjonali tal-ICT; 

21. Jieħu nota tal-ostakli li għad fadal għall-parteċipazzjoni tal-SMEs fl-istandardizzazzjoni u 

fl-adozzjoni tal-istandards, inkluż in-nuqqas ta' sensibilizzazzjoni; jitlob qafas sempliċi u 

aċċessibbli għall-istandardizzazzjoni bħala appoġġ għall-SMEs kollha fost l-ESOs kollha;  

22. Jilqa' l-isforzi tal-ETSI biex jiġi pprovdut aċċess faċli għall-SMEs Ewropej u l-istrateġija 

fit-tul tiegħu (2016-2021) li tindirizza b'mod speċifiku l-kollaborazzjoni transettorjali; 

23. Jirrimarka li l-istandardizzazzjoni fl-oqsma tal-merkanzija, tas-servizzi u tal-ICT ittejjeb l-

aċċess għas-suq, b'mod partikolari għall-SMEs; 

24. Jenfasizza l-fatt li l-istandardizzazzjoni tal-ICT tirrikjedi politika bbilanċjata u effettiva 

għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, u jenfasizza li s-sistema ta' liċenzjar FRAND 

(jiġifieri, l-applikazzjoni ta' termini ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji) 

tikkontribwixxi għal bilanċ importanti bejn l-innovaturi u l-utenti tat-teknoloġija; jilqa' s-

sentenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Huawei v ZTE, u jistieden 

lill-Kummissjoni tiżgura s-soluzzjoni effiċjenti tat-tilwim, tappoġġja r-ritorn fuq l-

investiment u tiżgura aċċess wiesa' għat-teknoloġija standardizzata; jissottolinja t-tħassib 

li nuqqas ta' ċarezza tad-dritt jista' jimmina l-ġustizzja tas-sistema; jirrimarka li l-SMEs 

huma speċjalment żvantaġġati fil-proċess ta' liċenzjar u jissuġġerixxi li aktar trasparenza u 

gwida għall-kundizzjonijiet ta' liċenzjar jżidu l-użu tal-istandards; 

25. Jenfasizza li huwa f'idejn il-partijiet li jinnegozjaw ftehim ta' liċenzjar FRAND dwar il-

portafoll tal-privattivi meħtieġa biex jiġi implimentat standard u li royalty ġust jirrifletti l-

valur li t-teknoloġija bi privattiva tikkontribwixxi għall-prodott; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika rapporti biannwali li jixhdu dwar każijiet reali ta': 

(a) użu SEP mhux liċenzjat (jiġifieri ksur) li jdum 18-il xahar jew aktar; u (b) kwistjonijiet 

dwar aċċess għal standards minħabba nuqqas ta' konformità sistematika mal-impenji 

FRAND; 

27. Jinnota l-ħtieġa ta' approċċ ibbażat fuq l-evidenza għall-monitoraġġ u l-iżvilupp ulterjuri 

tal-qafas ta' liċenzjar sabiex tiġi żgurata ekosistema dinamika li toħloq il-valur miżjud u l-

impjiegi; 

28. Iqis li għarfien u liċenzji miftuħa huma l-aħjar strument biex jiġu stimolati l-innovazzjoni 

u l-iżvilupp tat-teknoloġija; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet ta' riċerka li jużaw il-fondi tal-UE 

jużaw privattivi u liċenzji miftuħa sabiex ikollhom rwol akbar fl-iffissar ta' standards; 

29. Jirrikonoxxi t-titjib li sar fil-proċess ta' antiċipazzjoni tal-istandardizzazzjoni tal-ICT; 

jenfasizza l-fatt li l-adozzjoni u l-pubblikazzjoni rapidi u f'waqthom tal-istandards tal-ICT 

huma kruċjali, u jistieden lill-partijiet kollha kkonċernati jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 

biex itejbu l-proċessi u jżidu ċ-ċertezza;  

30. Itenni li l-Kummissjoni għandha rwol kruċjali fid-determinazzjoni tar-rapidità li bija l-

istandards jistgħu jkunu lesti għas-suq u jħeġġeġ lill-Kummissjoni taqbel, flimkien mal-
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ESOs, dwar proċess ċar biex tiġi żgurata l-pubblikazzjoni f'waqtha tal-istandards fil-

ĠUUE; 

31. Jenfasizza l-fatt li t-twassil f'waqtu tal-standards huwa kruċjali, flimkien mal-kwotazzjoni 

tar-referenzi tagħhom fil-ĠUUE fil-każ ta' standards armonizzati; 

32. Jirrikonoxxi s-suċċess tal-Approċċ Ġdid u jitlob il-preservazzjoni tal-prinċipji tiegħu; 

33. Jilqa' l-ħames oqsma ta' prijorità tal-ICT identifikati mill-Kummissjoni: il-5G, il-cloud 

computing, l-internet tal-oġġetti (IoT), is-sigurtà tad-data u ċ-ċibersigurtà, li kollha huma 

pedamenti teknoloġiċi essenzjali li fuqhom jibbażaw oqsma daqstant importanti bħas-

saħħa elettronika, l-użu intelliġenti u effiċjenti tal-enerġija, sistemi ta' trasport intelliġenti, 

bliet intelliġenti u manifattura avvanzata; 

34. Jenfasizza l-ħtieġa li tinħoloq ekosistema tal-ICT miftuħa u interoperabbli bbażata fuq il-

ħames standards ta' prijorità tal-ICT li tħeġġeġ il-kompetizzjoni fil-ħolqien tal-valur li 

fuqha l-innovazzjoni tista' tirnexxi; jemmen li: 

– l-istandards tal-5G għandhom jippermettu bidla reali tal-ġenerazzjoni f'termini ta' 

kapaċità, affidabbiltà u latenza, sabiex din tkun tista' tlaħħaq maż-żieda mistennija fit-

traffiku u r-rekwiżiti differenti ta' servizzi li jkunu ser jinbnew fuqha; 

– l-istandards taċ-ċibersigurtà għandhom jippermettu sigurtà fid-disinn u jikkonformaw 

mal-prinċipji ta' privatezza fid-disinn, jappoġġjaw ir-reżiljenza ta' netwerks u l-

ġestjoni tar-riskju, u jkunu jistgħu jiffaċċjaw l-iżvilupp rapidu tat-theddid ċibernetiku 

għall-iżviluppi kollha tat-teknoloġiji tal-ICT; 

– l-istandards tal-cloud għandhom jikkonverġu biex jippermettu l-interoperabbiltà fl-

aspetti kollha tal-cloud, filwaqt li jippermettu l-portabbiltà tal-cloud; 

– l-istandards tad-data għandhom jappoġġjaw il-flussi ta' data transettorjali u 

interdixxiplinari, filwaqt li jiksbu interoperabbiltà aħjar tad-data u l-metadata, inkluża 

s-semantifikazzjoni, u jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' arkitettura ta' referenza tal-

big data; 

– l-istandards tal-IoT għandhom jindirizzaw il-frammentazzjoni attwali mingħajr ma 

jfixklu l-innovazzjoni f'settur li qed jiżviluppa malajr ħafna; 

35. Jirrikonoxxi li netwerks tal-komunikazzjoni tal-5G effiċjenti jiddependu b'mod kritiku fuq 

standards komuni biex jiġu żgurati l-interoperabbiltà u s-sigurtà, iżda jfakkar li l-iżvilupp 

ta' netwerk ta' kapaċità għolja ħafna huwa s-sinsla ta' netwerk tal-5G affidabbli; 

36. Jinnota li ekonomija mmexxija mid-data tiddependi fuq ekosistema tal-ICT aktar wiesgħa 

biex tirnexxi, inklużi esperti ferm kwalifikati bħal persuni b'ħiliet sabiex jiġu terminati l-

qasma diġitali u l-esklużjoni; 

37. Iħeġġeġ l-adozzjoni tal-UE tal-Mudell tal-Arkitettura ta' Referenza għall-Industrija 4.0 

għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea; 

38. Jissottolinja l-importanza tal-interkonnessjoni ta' pjattaformi u bażijiet tad-data fil-livell 

Ewropew li jippermettu interoperabbiltà aħjar tan-netwerks u s-sistemi; 
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39. Jissottolinja li l-interoperabbiltà u l-prestazzjoni tat-tagħmir, is-soluzzjonijiet u s-servizzi 

tekniċi huma fiċ-ċentru tal-istandardizzazzjoni tal-ICT; 

40. Jemmen li l-istandardizzazzjoni tal-ICT tinvolvi mhux biss l-iffissar ta' rekwiżiti tal-

prodott iżda anke l-iżvilupp ta' teknoloġiji innovattivi; 

41. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi standards Ewropej li jappoġġjaw għodod ta' sors 

miftuħ kapaċi li jiżguraw aċċess ugwali għall-ekwitajiet żviluppati fil-livell Ewropew; 

42. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu pożizzjoni ta' tmexxija fil-promozzjoni ta' standards 

intersettorjali, b'ilsna differenti u fl-appoġġ ta' servizzi favur il-privatezza, affidabbli u 

sikuri; 

43. Jenfasizza li arranġamenti unformi (tekniċi) jgħinu fit-tnaqqis tal-ispejjeż tal-iżvilupp, tal-

produzzjoni u taċ-ċertifikazzjoni u biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-kompiti; 

44. Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni timplika wkoll l-iżvilupp ta' proċess unitarju li huwa 

sostenibbli u trasferibbli lill-Istati Membri kollha; 

45. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament b'aġġornament annwali, fil-forma ta' 

skambju regolari u informali, dwar il-progress ta' standardizzazzjoni tal-ICT u l-kontribut 

tagħha għall-kompetittività u t-tkabbir fl-UE. 
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