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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że dobrowolna, wprowadzana przez branżę na zasadzie konsensusu 

normalizacja technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), której podstawą jest 

otwartość, przejrzystość, bezstronność, spójność oraz inkluzywność powinna być 

skuteczna i efektywna i przynosić korzyści konsumentom, pracownikom i przemysłowi w 

Europie; 

2. zwraca uwagę, że normy ICT mają zasadnicze znaczenie dla zakończenia tworzenia 

jednolitego rynku cyfrowego, gdyż ułatwiają przejście na gospodarkę cyfrową opartą na 

danych i przyczyniają się do globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu; 

podkreśla, że normalizacja ICT musi stanowić zasadniczą część europejskiej strategii 

przemysłowej, ponieważ interoperacyjność pozwala osiągać korzyści skali, umożliwia 

innowacje i wspiera dostęp do rynku oraz tworzenie miejsc pracy; 

3. przyznaje, że aktualny kontekst cyfryzacji we wszystkich sektorach i coraz szybsze tempo 

zmian technologicznych oraz szybki wzrost liczby forów normalizacyjnych stanowią 

wyzwanie, oraz dostrzega potrzebę dostosowania unijnych procesów normalizacji do tych 

nowych realiów; 

4. uznaje strategiczne znaczenie normalizacji ICT i wzywa do stałego dialogu między 

Parlamentem, Komisją, Radą i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi; 

5. podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy w środowisku związanym z normalizacją 

ICT, zwłaszcza między europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, oraz wzywa te 

organizacje do sporządzania wspólnych rocznych programów pracy, w których wskazane 

będą przekrojowe obszary wspólnego zainteresowania; 

6. uznaje strategiczne znaczenie skoordynowanej i optymalnej obecności UE na globalnych 

forach ICT oraz w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych;  

7. zwraca się do Komisji o zracjonalizowanie liczby platform i mechanizmów koordynacji; 

8. wzywa Komisję, aby aktywnie promowała normy europejskie na arenie międzynarodowej 

i opracowała program ściślejszej współpracy z partnerami międzynarodowymi w oparciu 

o konkretne obszary będące przedmiotem wspólnego zainteresowania; 

9. podkreśla globalny charakter norm i specyfikacji technicznych ICT oraz apeluje o stałe 

zaangażowanie europejskich organizacji normalizacyjnych na rzecz wprowadzenia w 

Europie norm światowych oraz o ściślejszą współpracę z państwami trzecimi na zasadzie 

przejrzystego, inkluzywnego i nakierowanego na osiąganie konsensusu procesu, a także 

zwraca się do Komisji, by określiła sprawdzone najlepsze normy na potrzeby zamówień 

publicznych, z należytym uwzględnieniem prawa i polityki UE; wzywa Komisję do 

przyspieszenia procedury publikowania wykazów norm europejskich w dziedzinie ICT w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  
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10. podkreśla, że uczciwe umowy handlowe między UE a państwami trzecimi mogą 

przyczynić się do sfomułowania wspólnych międzynarodowych zasad w dziedzinie 

normalizacji; 

11. podkreśla, że międzynarodowa współpraca w zakresie normalizacji pomaga zapewnić 

przejrzystość, efektywność i spójność oraz tworzy przyjazne pod względem konkurencji 

otoczenie dla sektora przemysłowego – dobrym przykładem, stworzonym dla sektora ICT, 

jest Światowe Forum na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów w ramach 

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) 

(grupa robocza nr 29); 

12. uważa, że współpraca Komisji i państw członkowskich z podmiotami przemysłu w UE w 

zasadniczy sposób ułatwia przyjmowanie globalnych norm noszących w definicji znamię 

europejskie oraz wdrażanie technologii 5G; 

13. wzywa Komisję do rozważenia konwergencji z państwami trzecimi w odniesieniu do 

technologii 5G, przetwarzania w chmurze, bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa 

cybernetycznego; 

14. zachęca Komisję i europejskie organizacje normalizacyjne do świadczenia pomocy 

technicznej poza granicami UE, a tym samym do wspierania internacjonalizacji 

europejskich norm, modeli instytucjonalnych i procesów normalizacji; 

15. wzywa Komisję do jak najszybszego rozpoczęcia realizacji wspólnej inicjatywy 

dotyczącej normalizacji, zważywszy, że zostało to przewidziane w strategii jednolitego 

rynku; 

16. podkreśla, że normalizacja jest coraz częściej uznawana za ważny czynnik przyczyniający 

się do badań i rozwoju oraz że odgrywa ona istotną rolę w zmniejszaniu luki między 

badaniami a rynkiem, wspiera upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań oraz 

stwarza podstawę dla dalszych innowacji; 

17. zwraca się do Komisji o przyjęcie strategii politycznych, które wyeliminują zbędne 

bariery w sektorach innowacyjnych, z myślą o pobudzaniu inwestycji w badania i rozwój, 

oraz w ogólnounijnej standaryzacji; zauważa, że branże pionowe powinny wypracować 

własny plan działania na rzecz normalizacji, oparty na procesach realizowanych przez 

daną branżę, które – jeśli będą usilnie zmierzać do osiągnięcia wspólnych norm – miałyby 

potencjał umożliwiający przekształcenie ich w normy ogólnoświatowe; uważa, że unijne 

jednostki normalizacyjne powinny odegrać szczególną rolę w tym procesie; 

18. zwraca się do stron wspólnej inicjatywy, aby zadbały o lepsze dostosowanie badań 

naukowych i innowacji do priorytetów ustalania norm; 

19. wzywa Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny 

Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) do 

prowadzenia i propagowania współpracy międzysektorowej oraz do zadbania o prosty, 

elastyczny, przejrzysty i dostępny proces normalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do norm 

ICT dotyczących branż tradycyjnych, z odpowiednim udziałem wszystkich istotnych 

zainteresowanych stron, takich jak branże wytwórcze, MŚP, zainteresowane grupy 

społeczne i społecznościowe oraz organy publiczne;  
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20. podkreśla, że cyfryzacja postępuje bardzo szybko i stanowi ważną siłę napędową 

gospodarki; podkreśla, że ważne jest, by przeprowadzić skuteczną cyfryzację branż 

pionowych, z korzyścią dla MŚP, a zwłaszcza dla konsumentów na szczeblu unijnym, 

krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz że należy odpowiednio uwzględniać ich 

problemy w ramach międzynarodowej normalizacji ICT; 

21. zauważa bariery, które nadal utrudniają udział MŚP w normalizacji i przyjmowaniu norm, 

między innymi brak wiedzy; apeluje o proste i łatwo dostępne ramy normalizacji na rzecz 

wszystkich MŚP we wszystkich europejskich organizacjach normalizacyjnych;  

22. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez ETSI na rzecz ułatwienia dostępu 

dla europejskich MŚP, a także długoterminową (2016–2021) strategię instytutu 

ukierunkowaną w szczególności na współpracę międzysektorową; 

23. podkreśla, że normalizacja w zakresie towarów, usług oraz ICT poprawia dostęp do 

rynków, zwłaszcza dla MŚP; 

24. zwraca uwagę, że normalizacja ICT wymaga zrównoważonej i skutecznej polityki w 

obszarze praw własności intelektualnej oraz podkreśla, że system udzielania licencji 

FRAND (na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach) przyczynia 

się do zachowania istotnej równowagi między innowatorami a użytkownikami 

technologii; z zadowoleniem przyjmuje niedawne doniosłe orzeczenie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Huawei przeciwko ZTE oraz wzywa 

Komisję, aby zadbała o skuteczny system rozstrzygania sporów, wspierała zwrot z 

inwestycji i zapewniła szeroki dostęp do znormalizowanej technologii; zwraca uwagę na 

obawy, że brak jasności prawa może podważyć sprawiedliwość tego systemu; zaznacza, 

że MŚP znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w procesie udzielania licencji, 

oraz sugeruje, że zwiększenie przejrzystości i zakresu wytycznych w odniesieniu do 

warunków udzielania licencji upowszechniłoby stosowanie tych norm; 

25. podkreśla, że do stron umowy należy wynegocjowanie na zasadach FRAND umowy 

licencyjnej w sprawie portfela patentów wymaganych do wdrożenia danej normy oraz że 

godziwe opłaty licencyjne odzwierciedlają wartość, jaką opatentowana technologia wnosi 

do produktu; 

26. wzywa Komisję, aby dwa razy w roku publikowała sprawozdania dokumentujące 

rzeczywiste przypadki: a) nielicencjonowanego korzystania z patentów koniecznych dla 

spełnienia normy (tj. naruszeń) trwających 18 miesięcy lub dłużej oraz b) problemów z 

dostępem do norm z powodu systematycznego nieprzestrzegania zobowiązań FRAND; 

27. zauważa, że konieczne jest oparte na dowodach podejście do monitorowania oraz dalszy 

rozwój ram udzielania licencji, aby zapewnić dynamiczny ekosystem tworzący wartość 

dodaną i miejsca pracy; 

28. uważa, że wiedza otwarta i otwarte licencje to najlepsze instrumenty stymulowania 

innowacji i rozwoju technologii; zachęca instytucje badawcze otrzymujące fundusze 

unijne, aby korzystały z europejskich otwartych patentów i licencji, dzięki czemu zyskają 

ważniejszą rolę w ustanawianiu norm; 

29. dostrzega usprawnienie procesu antycypowania normalizacji ICT; zwraca uwagę na fakt, 
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że zasadnicze znaczenie ma szybkie i terminowe przyjmowanie i publikowanie norm ICT, 

oraz wzywa zainteresowane strony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do 

usprawnienia procedur i zwiększenia pewności;  

30. przypomina, że Komisja ma istotną rolę do odegrania, jeśli chodzi o tempo 

przygotowywania norm do ich wprowadzenia na rynek, oraz zachęca Komisję do 

uzgodnienia, we współpracy z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, 

jednoznacznego procesu zapewniającego terminową publikację norm w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej; 

31. podkreśla, że terminowość opracowywania norm ma zasadnicze znaczenie, w tym 

przytaczanie odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku 

norm zharmonizowanych; 

32. przyjmuje do wiadomości sukces nowego podejścia i wzywa do utrzymania zasad, na 

których to podejście jest oparte; 

33. z zadowoleniem przyjmuje pięć obszarów priorytetowych ICT wskazanych przez 

Komisję: 5G, przetwarzanie w chmurze, internet rzeczy, bezpieczeństwo danych i 

bezpieczeństwo cybernetyczne, które stanowią zasadnicze elementy składowe technologii, 

na których będą się opierać równie ważne obszary takie jak: e-zdrowie, inteligentne i 

efektywne wykorzystywanie energii, inteligentne systemy transportu, inteligentne miasta i 

zaawansowane technologie produkcyjne; 

34. podkreśla, że należy stworzyć otwarty, interoperacyjny ekosystem ICT oparty na pięciu 

priorytetowych normach ICT, zachęcający do konkurencji w budowaniu wartości, co 

sprzyjałoby rozwojowi innowacji; uważa, że: 

– normy 5G powinny umożliwiać rzeczywiste przejście na nową generację pod 

względem przepustowości, niezawodności i opóźnienia, pozwalającą sprostać 

oczekiwanemu wzrostowi ruchu oraz różnym wymaganiom usług, które powstaną w 

oparciu o nią; 

– normy bezpieczeństwa cybernetycznego powinny umożliwiać uwzględnianie 

bezpieczeństwa na etapie projektowania oraz zachowanie zasad ochrony prywatności 

już w fazie projektowania, wspieranie odporności sieci oraz zarządzanie ryzykiem, a 

także powinny być w stanie poradzić sobie z szybkim rozwojem zagrożeń 

cybernetycznych dla wszystkich powstających technologii ICT; 

– należy zadbać o zbliżenie norm przetwarzania w chmurze, aby umożliwić 

interoperacyjność we wszystkich aspektach przetwarzania w chmurze, zapewniającą 

możliwość przenoszenia; 

– normy danych powinny zapewniać obsługę międzysektorowego, 

międzydyscyplinarnego przepływu danych, osiągnięcie lepszej interoperacyjności 

danych i metadanych, w tym semantyfikacji, oraz powinny przyczyniać się do 

rozwoju referencyjnej architektury dużych zbiorów danych; 

– normy internetu rzeczy powinny wyeliminować obecne rozdrobnienie, nie hamując 

innowacji w bardzo szybko rozwijającym się sektorze; 
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35. przyznaje, że wydajne sieci łączności 5G w zasadniczy sposób zależą od wspólnych norm 

zapewniających interoperacyjność i bezpieczeństwo, lecz przypomina, że rozwój sieci o 

bardzo wysokiej przepustowości stanowi podstawę niezawodnej sieci 5G; 

36. zwraca uwagę, że powodzenie gospodarki opartej na danych zależy od szerszego 

ekosystemu ICT, w tym od wysoko wykwalifikowanych ekspertów oraz osób o 

odpowiednich umiejętnościach, dzięki czemu możliwe będzie wyeliminowanie przepaści 

cyfrowej i wykluczenia; 

37. zachęca do przyjęcia w UE referencyjnego modelu architektury oprogramowania dla 

przemysłu 4.0 w celu cyfryzacji europejskiego przemysłu; 

38. podkreśla znaczenie, jakie ma łączenie platform i baz danych na szczeblu europejskim, 

umożliwiające poprawę interoperacyjności sieci i systemów; 

39. podkreśla, że istotę normalizacji ICT stanowią interoperacyjność i wydajność sprzętu, 

rozwiązań technologicznych i usług; 

40. uważa, że normalizacja ICT oznacza nie tylko ustanawianie wymogów dotyczących 

produktów, ale również opracowywanie innowacyjnych technologii; 

41. wzywa Komisję do promowania norm europejskich dotyczących narzędzi opartych na 

otwartym oprogramowaniu, które mogą zapewnić równy dostęp do kapitału 

wypracowanego na szczeblu europejskim; 

42. wzywa Komisję do przyjęcia przewodniej roli w promowaniu wielojęzycznych norm 

międzysektorowych oraz do wspierania usług, które są rzetelne, bezpieczne i świadczone 

z poszanowaniem prywatności; 

43. podkreśla, że jednolite ustalenia (techniczne) przyczyniają się do zmniejszenia kosztów 

rozwoju, produkcji i certyfikacji oraz uniknięcia powielania pracy; 

44. podkreśla, że normalizacja zakłada też opracowanie jednolitego, trwałego procesu, który 

może być stosowany we wszystkich państwach członkowskich; 

45. zwraca się do Komisji, aby corocznie przedstawiała Parlamentowi – w trybie regularnej 

nieformalnej wymiany – aktualne informacje  o postępach w normalizacji ICT oraz o jej 

wkładzie w konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE. 
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