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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat door de industrie gestuurde, vrijwillige en op consensus gebaseerde 

normalisatie van de informatie- en communicatietechnologie (ICT), waarbij openheid, 

transparantie, onpartijdigheid, coherentie en inclusiviteit het uitgangspunt vormen, 

succesvol en doeltreffend moet zijn en ten goede moet komen aan de Europese 

consumenten, werknemers en industrie; 

2. beklemtoont dat ICT-normen essentieel zijn om de digitale interne markt te voltooien, de 

overgang naar een gedigitaliseerde data-economie te vergemakkelijken en het 

internationale concurrentievermogen van de Europese industrie te ondersteunen; 

benadrukt dat ICT-normalisatie een wezenlijk onderdeel moet vormen van de Europese 

industriestrategie, aangezien interoperabiliteit schaalvoordelen en innovatie mogelijk 

maakt en de marktoegang en het scheppen van werkgelegenheid ondersteunt; 

3. beseft dat de huidige digitaliseringscontext voor alle sectoren lastig is, dat technologische 

veranderingen in een steeds hoger tempo plaatsvinden en dat het aantal normalisatiefora 

snel toeneemt, en is zich ervan bewust dat de Europese normalisatieprocessen aan deze 

nieuwe realiteiten moeten worden aangepast; 

4. erkent het strategisch belang van ICT-normalisatie en verzoekt om een continue dialoog 

tussen het Parlement, de Commissie, de Raad en de Europese normalisatieorganisaties 

(ENO's); 

5. onderstreept de noodzaak van meer samenwerking in de wereld van de ICT-normalisatie, 

met name tussen ENO's, en verzoekt de ENO's een gezamenlijk jaarlijks werkprogramma 

op te stellen waarin horizontale gebieden van gemeenschappelijk belang worden vermeld; 

6. erkent het strategisch belang van een gecoördineerde en geoptimaliseerde aanwezigheid 

van de EU op wereldwijde ICT-fora en in internationale normalisatieorganisaties;  

7. verzoekt de Commissie een rationele aanpak te volgen wat betreft het aantal platforms en 

coördinatiemechanismen; 

8. wenst dat de Commissie Europese normen internationaal en actief bevordert en een 

agenda ontwikkelt voor nauwere samenwerking met internationale partners op specifieke 

gebieden van gemeenschappelijk belang; 

9. wijst op het mondiale karakter van ICT-normen en technische specificaties, wenst dat de 

ENO's zich voortdurend blijven inzetten voor de invoering van internationale normen in 

Europa en voor intensivering van de samenwerking met derde landen door middel van een 

transparant, inclusief en op consensus gericht proces, en vraagt de Commissie om de 

beproefde beste normen voor overheidsaanbestedingen in kaart te brengen, met 

inachtneming van de wetgeving en het beleid van de Unie; verzoekt de Commissie de 

procedure voor de bekendmaking van Europese ICT-normen in het Publicatieblad van de 

Europese Unie (PBEU) te versnellen;  
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10. onderstreept dat eerlijke handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen kunnen 

bijdragen tot de opstelling van gemeenschappelijke internationale regels op het gebied van 

normalisatie; 

11. benadrukt dat internationale samenwerking op het gebied van normalisatie bevorderlijk is 

voor de transparantie, efficiëntie en coherentie, en een klimaat schept waarin de 

concurrentie in de industriële sector wordt aangemoedigd - een goed voorbeeld hiervan is 

het voor de ICT-sector ontwikkelde Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen 

voor voertuigen (WP.29) van de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor 

Europa (UNECE); 

12. vindt het essentieel dat de Commissie en de lidstaten samenwerken met de Europese 

industrie en zodoende ervoor helpen zorgen dat bij de invoering van 5G-technologie 

mondiale normen met Europees octrooi worden vastgesteld; 

13. vraagt de Commissie om zich te beraden over de convergentie met derde landen voor wat 

betreft 5G, cloudcomputing, gegevensbescherming en cyberveiligheid; 

14. moedigt de Commissie en de ENO's ertoe aan ook buiten de EU technische bijstand te 

verlenen ter ondersteuning van de internationalisering van Europese normen, institutionele 

ontwerpen en normalisatieprocessen; 

15. verzoekt de Commissie, aangezien hierin is voorzien in de strategie voor de interne markt, 

zo spoedig mogelijk over te gaan tot de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk initiatief 

inzake normalisatie; 

16. onderstreept dat normalisatie in toenemende mate wordt erkend als een activiteit die een 

belangrijke bijdrage levert aan onderzoek en ontwikkeling, een belangrijke rol speelt bij 

het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en de markt, de verspreiding en toepassing 

van onderzoeksresultaten bevordert en de basis legt voor verdere innovatie; 

17. roept de Commissie op beleidsmaatregelen vast te stellen om een einde te maken aan 

buitensporige beperkingen in innovatieve sectoren, om investeringen in onderzoek en 

ontwikkeling te stimuleren en om de Europese normalisatie te versterken; merkt op dat 

verticale sectoren, op basis van door de sector zelf aangestuurde processen, hun eigen 

stappenplannen voor normalisatie moeten opstellen die, als men vastberaden is om 

daadwerkelijk tot gezamenlijke normen te komen, het potentieel hebben wereldwijde 

normen te worden; is van mening dat de normalisatieorganisaties van de EU hierbij een 

bijzondere rol dienen te spelen; 

18. wenst dat de partijen bij het gezamenlijk initiatief ervoor zorgen dat onderzoek en 

innovatie beter worden afgestemd op normalisatieprioriteiten; 

19. verzoekt het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor 

elektrotechnische normalisatie (CENELEC) en het Europees Instituut voor 

telecommunicatienormen (ETSI) de sectoroverschrijdende samenwerking voort te zetten 

en te bevorderen, en te zorgen voor eenvoudige, snelle, transparante en toegankelijke 

normalisatieprocessen – met name als het gaat om ICT-normen die betrekking hebben op 

traditionele bedrijfstakken – waar alle relevante belanghebbenden, zoals 

productiesectoren, kmo's, sociale en maatschappelijke belanghebbenden, alsook 
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overheden naar behoren bij worden betrokken;  

20. wijst erop dat de digitalisering in hoog tempo plaatsvindt en de economie in belangrijke 

mate aanjaagt; onderstreept het belang van doeltreffende digitalisering van verticale 

sectoren, zodat deze ten goede komt aan kmo's en met name aan de consumenten op 

Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, en beklemtoont dat bij internationale 

ICT-normalisatie naar behoren rekening moet worden gehouden met hun punten van zorg; 

21. neemt kennis van de nog bestaande belemmeringen, met inbegrip van een gebrek aan 

bewustzijn, die verhinderen dat kmo's aan de normalisatie deelnemen en normen invoeren; 

dringt aan op een eenvoudig en toegankelijk kader voor normalisatie bij alle ENO's ten 

behoeve van alle kmo's;  

22. is verheugd over de inspanningen van ETSI om Europese kmo's een gemakkelijke toegang 

te bieden, en is ook ingenomen met de langetermijnstrategie (2016-2021) waarin ETSI 

met name ingaat op de sectoroverstijgende samenwerking; 

23. wijst erop dat normalisatie op het gebied van goederen, diensten en ICT de markttoegang 

verbetert, in het bijzonder voor kmo's; 

24. beklemtoont dat ICT-normalisatie een evenwichtig en doeltreffend beleid inzake 

intellectuele-eigendomsrechten vergt en benadrukt dat het FRAND-systeem, een systeem 

voor de verlening van licenties onder billijke, redelijke en niet-discriminerende 

voorwaarden, naar verwachting zal zorgen voor een belangrijk evenwicht tussen 

innovators en technologiegebruikers; is verheugd over het recente baanbrekende arrest 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Huawei vs. ZTE en verzoekt de 

Commissie rendement op investering te ondersteunen, ruime toegang tot genormaliseerde 

technologie te waarborgen en ervoor te zorgen dat geschillen efficiënt worden beslecht; 

onderstreept dat er zorgen zijn dat een gebrek aan juridische duidelijkheid de eerlijkheid 

van het systeem kan aantasten; wijst erop dat kmo's in bijzondere mate benadeeld worden 

bij de verlening van licenties en beweert dat het gebruik van normen zou toenemen als de 

licentievoorwaarden transparanter waren en er op dit punt meer begeleiding zou zijn; 

25. benadrukt dat het aan de partijen is om overeenkomstig de FRAND-criteria een 

licentieovereenkomst te sluiten over de portefeuille aan octrooien die voor de toepassing 

van een norm nodig zijn, en dat een billijke royalty de waarde weerspiegelt die 

geoctrooieerde technologie aan het product toevoegt; 

26. wenst dat de Commissie om de twee jaar een verslag uitbrengt met een overzicht van 

gevallen van a) gebruik van SEP's zonder licentie (d.w.z. inbreuken) gedurende 18 

maanden of meer, en b) problemen bij de toegang tot normen als gevolg van stelselmatige 

niet-nakoming van FRAND-verplichtingen; 

27. merkt op dat er behoefte is aan een op bewijs gebaseerde benadering van toezicht en aan 

verdere ontwikkeling van het kader voor de verlening van licenties, teneinde een 

dynamisch ecosysteem te garanderen dat toegevoegde waarde en banen creëert; 

28. is van mening dat vrij beschikbare kennis en licenties de beste middelen zijn om innovatie 

en technische ontwikkeling te stimuleren; moedigt de onderzoeksinstellingen die EU-

gelden ontvangen, aan om gebruik te maken van open octrooien en licenties, teneinde een 
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grotere rol te krijgen bij de vaststelling van normen; 

29. erkent de verbeteringen ten aanzien van het proces voor anticipatie op ICT-normalisatie; 

onderstreept dat het van essentieel belang is dat ICT-normen snel en tijdig worden 

vastgesteld en gepubliceerd, en vraagt de betrokken partijen om over te gaan tot alle 

noodzakelijke maatregelen ter verbetering van het proces en ter vergroting van de 

zekerheid;  

30. herhaalt dat bij het bepalen van de snelheid waarmee normen kunnen worden ingevoerd 

op de markt, een cruciale rol is weggelegd voor de Commissie en moedigt de Commissie 

aan om samen met de ENO's overeenstemming te bereiken over een duidelijke procedure, 

zodat normen tijdig kunnen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU; 

31. onderstreept dat het niet alleen van essentieel belang is dat normen tijdig worden 

aangereikt, maar ook dat de desbetreffende referenties, in het geval van geharmoniseerde 

normen, tijdig worden vermeld in het Publicatieblad van de EU; 

32. wijst op het succes van de "nieuwe benadering" en wenst dat wordt vastgehouden aan de 

beginselen die hieraan ten grondslag liggen; 

33. is ingenomen met de vijf prioritaire ICT-terreinen die de Commissie heeft aangewezen, te 

weten 5G, cloud computing, internet der dingen, gegevensbescherming en 

cyberveiligheid, stuk voor stuk essentiële technologische bouwstenen waarop even 

belangrijke terreinen zoals e-gezondheid, slim en efficiënt energiegebruik, intelligente 

vervoerssystemen, slimme steden en geavanceerde productie zullen berusten; 

34. benadrukt dat op basis van de vijf prioritaire ICT-normen een open, interoperabel ICT-

ecosysteem moet worden ontwikkeld, dat concurrentie ten aanzien van het creëren van 

waarde aanmoedigt en daarmee volop ruimte biedt voor innovatie; is van mening dat: 

– 5G-normen een echte transformatie mogelijk moeten maken in termen van capaciteit, 

betrouwbaarheid en latentie, waardoor het systeem opgewassen zal zijn tegen de 

verwachte toename van het verkeer en de diverse vereisten van de diensten die daarop 

voortbouwen; 

– cyberbeveiligingsnormen het concept van "security-by-design" mogelijk moeten 

maken, moeten voldoen aan de beginselen van "privacy by design", de veerkracht van 

netwerken en risicobeheer moeten ondersteunen en het hoofd moeten kunnen bieden 

aan de snelle ontwikkeling van cyberdreigingen die gericht zijn op alle technologische 

ontwikkelingen op ICT-gebied; 

– cloudnormen op elkaar moeten worden afgestemd om interoperabiliteit mogelijk te 

maken ten aanzien van alle aspecten van de cloud, hetgeen weer portabiliteit mogelijk 

maakt; 

– gegevensnormen sectoroverschrijdende, interdisciplinaire gegevensstromen moeten 

ondersteunen, waarmee betere interoperabiliteit van gegevens en metagegevens tot 

stand wordt gebracht, met inbegrip van semantificatie, en wordt bijgedragen tot de 

ontwikkeling van een referentiearchitectuur voor big data; 
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– normen met betrekking tot het internet der dingen de huidige versnippering moeten 

aanpakken zonder daarbij de innovatie in een zich zeer snel ontwikkelende sector in de 

weg te staan; 

35. erkent dat gemeenschappelijke normen voor het waarborgen van de interoperabiliteit en 

veiligheid in belangrijke mate bepalend zijn voor efficiënte 5G-communicatienetwerken, 

maar wijst erop dat de ontwikkeling van een netwerk met zeer grote capaciteit de 

hoeksteen vormt van een betrouwbaar 5G-netwerk; 

36. merkt op dat, om de digitale kloof te dichten en een einde te maken aan de uitsluiting, een 

gegevenseconomie staat of valt met een breder ICT-ecosysteem, met hoogopgeleide 

deskundigen en geschoolde werknemers; 

37. pleit voor de invoering, op Europees niveau en met het oog op de digitalisering van de 

Europese industrie, van het 'Reference Architecture Model for Industry 4.0'; 

38. onderstreept hoe belangrijk het is dat platforms en databanken op Europees niveau met 

elkaar verbonden worden, zodat de interoperabiliteit van netwerken en systemen verbeterd 

wordt; 

39. onderstreept dat de interoperabiliteit en de prestaties van apparatuur, technische 

oplossingen en diensten centraal staan bij de ICT-normalisatie; 

40. is van mening dat ICT-normalisatie niet alleen de vaststelling van productvereisten 

inhoudt, maar ook de ontwikkeling van innovatieve technologie; 

41. verzoekt de Commissie Europese normen te bevorderen die vrij beschikbare instrumenten 

ondersteunen waarmee gelijke toegang kan worden gegarandeerd tot de op Europees 

niveau ontwikkelde mogelijkheden; 

42. verzoekt de Commissie het voortouw te nemen bij de bevordering van sector- en 

taaloverstijgende normen en bij de ondersteuning van privacyvriendelijke, betrouwbare en 

beveiligde diensten; 

43. benadrukt dat uniforme (technische) regelingen bijdragen aan het verlagen van de 

ontwikkelings-, productie- en certificeringskosten en dubbel werk helpen vermijden; 

44. benadrukt dat normalisatie voorts de ontwikkeling van een unitair proces inhoudt dat 

duurzaam is en overdraagbaar op alle lidstaten; 

45. wenst dat de Commissie het Parlement regelmatig, namelijk eenmaal per jaar, in de vorm 

van een informele gedachtewisseling op de hoogte brengt van de vorderingen van de ICT-

normalisatie en van wat dit betekent voor het concurrentievermogen en de groei in de EU. 
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