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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da bi morala biti standardizacija informacijske in komunikacijske tehnologije, 

ki poteka prostovoljno, soglasno in pod okriljem industrije ter temelji na odprtosti, 

preglednosti, nepristranskosti, skladnosti in vključevanju, uspešna in učinkovita, kar bi 

prineslo koristi evropskim potrošnikom, delavcem in industriji; 

2. poudarja, da so standardi informacijske in komunikacijske tehnologije bistveni za 

dokončno vzpostavitev enotnega digitalnega trga, saj omogočajo pretvorbo v 

digitalizirano gospodarstvo na podlagi podatkov in podpirajo svetovno konkurenčnost 

evropske industrije; poudarja, da mora biti standardizacija informacijske in 

komunikacijske tehnologije bistven del evropske industrijske strategije, saj 

interoperabilnost omogoča ekonomijo obsega, spodbuja inovacije ter podpira dostop do 

trga in ustvarjanje delovnih mest; 

3. se zaveda izzivov, povezanih s sedanjim okvirom digitalizacije za vse sektorje, vse 

hitrejšega ritma tehnoloških sprememb in širjenja forumov, ki določajo standarde, ter 

priznava, da je treba procese EU za določanje standardov prilagoditi tem novim 

okoliščinam; 

4. priznava strateški pomen standardizacije informacijske in komunikacijske tehnologije 

ter poziva k trajnemu dialogu med Parlamentom, Komisijo, Svetom in evropskimi 

organizacijami za standardizacijo; 

5. poudarja potrebo po večjem sodelovanju znotraj skupnosti za standardizacijo 

informacijske in komunikacijske tehnologije, zlasti med evropskimi organizacijami za 

standardizacijo, ter slednje poziva, naj pripravijo skupni letni delovni program, v 

katerem bodo opredelile medsektorska področja v skupnem interesu; 

6. priznava strateški pomen usklajenega in optimiziranega udejstvovanja EU na svetovnih 

forumih o informacijski in komunikacijski tehnologiji ter v mednarodnih 

standardizacijskih organizacijah;  

7. poziva Komisijo, naj racionalizira število platform in mehanizmov za usklajevanje; 

8. poziva Komisijo, naj na mednarodni ravni dejavno podpira evropske standarde in 

pripravi načrt za tesnejše sodelovanje z mednarodnimi partnerji na podlagi posebnih 

področij v skupnem interesu; 

9. poudarja, da imajo standardi in tehnične specifikacije informacijske in komunikacijske 

tehnologije globalni značaj, ter poziva, da si je treba v vseh evropskih organizacijah za 

standardizacijo trajno prizadevati za uvedbo globalnih standardov v Evropi ter tesneje 

sodelovati s tretjimi državami, in sicer prek preglednega, vključujočega in na soglasju 

temelječega procesa, ter poziva Komisijo, naj opredeli dokazano najboljše standarde za 

namene javnih naročil ob ustreznem upoštevanju zakonodaje in politik EU; poziva 

Komisijo, naj pospeši postopek objavljanja evropskih standardov informacijske in 

komunikacijske tehnologije v Uradnem listu Evropske unije;  



 

PE595.594v02-00 4/9 AD\1120669SL.docx 

SL 

10. poudarja, da lahko sporazumi o pravični trgovini med državami članicami EU in 

državami nečlanicami EU prispevajo k oblikovanju skupnih mednarodnih pravil o 

standardizaciji; 

11. poudarja, da mednarodno sodelovanje o standardih pripomore k zagotavljanju 

preglednosti, učinkovitosti in povezanosti ter ustvarja konkurenci prijazno okolje za 

industrijo – dober primer je Svetovni forum za harmonizacijo pravilnikov o vozilih 

(WP.29) pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo (UNECE), ki je bil 

ustanovljen za sektor informacijske in komunikacijske tehnologije; 

12. meni, da je sodelovanje Komisije in držav članic z industrijo EU ključno za lažje 

sprejemanje globalnih standardov, ki nosijo evropski žig, pri opredelitvi in uvajanju 

tehnologij 5G; 

13. spodbuja Komisijo, naj razmisli o zbliževanju s tretjimi državami na področju 5G, 

računalništva v oblaku, varnosti podatkov in kibernetske varnosti; 

14. spodbuja Komisijo in evropske organizacije za standardizacijo, naj pri podpiranju 

internacionalizacije evropskih standardov, institucionalnega ustroja ter postopkov 

standardizacije zagotovijo dodatno tehnično pomoč k tisti, ki jo zagotavlja EU; 

15. poziva Komisijo, naj čim prej začne izvajati skupno pobudo za standardizacijo, saj je to 

določeno v strategiji za enotni trg; 

16. poudarja, da se standardizacijo vse pogosteje obravnava kot pomemben dejavnik, ki 

prispeva k raziskavam in razvoju, ter da ima pomembno vlogo pri odpravljanju razlik 

med raziskavami in trgom, spodbuja širjenje in uporabo rezultatov raziskav ter ustvarja 

podlago za nadaljnje inovacije; 

17. poziva Komisijo, naj sprejme politike, s katerimi bo odpravila pretirane ovire v 

inovativnih sektorjih, da bi spodbudila naložbe v raziskave in razvoj ter standardizacijo 

EU; ugotavlja, da morajo vertikalne panoge pripraviti svoje načrte za standardizacijo, in 

sicer na podlagi postopkov pod okriljem industrije, ki bi, če bi jih vodila močna volja za 

doseganje skupnih standardov, lahko postali svetovni standardi; meni, da bi morali imeti 

organi EU za standardizacijo pri tem posebno vlogo; 

18. poziva udeležence skupne pobude, naj zagotovijo, da bodo raziskave in inovacije bolje 

usklajene s prednostnimi nalogami za določanje standardov; 

19. poziva Evropski odbor za standardizacijo (CEN), Evropski odbor za elektrotehnično 

standardizacijo (CENELEC) ter Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde 

(ETSI), naj si prizadevajo za in spodbujajo medsektorsko sodelovanje ter naj zagotovijo 

enostavne, prožne, pregledne in dostopne postopke standardizacije, zlasti za standarde 

informacijske in komunikacijske tehnologije, ki vplivajo na tradicionalne panoge, z 

ustrezno udeležbo vseh pomembnih deležnikov, kot so proizvodne panoge, mala in 

srednja podjetja, socialni in družbeni deležniki ter javni organi;  

20. poudarja, da digitalizacija zelo hitro napreduje in je glavno gonilo gospodarstva; 

poudarja pomen učinkovite digitalizacije vertikalnih industrij v korist malim in srednjim 

podjetjem, zlasti pa potrošnikom na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ter 
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potrebo po ustreznem upoštevanju njihovih pomislekov pri mednarodni standardizaciji 

informacijske in komunikacijske tehnologije; 

21. se zaveda preostalih ovir za udeležbo malih in srednjih podjetij pri standardizaciji in 

prevzemanju standardov, vključno s premajhno ozaveščenostjo; poziva k preprostemu 

in dostopnemu okviru za standardizacijo v podporo vsem malim in srednjim podjetjem 

v vseh evropskih organizacijah za standardizacijo;  

22. pozdravlja prizadevanja Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde, da bi 

evropskim malim in srednjim podjetjem zagotovili lahek dostop, pa tudi njegovo 

dolgoročno strategijo (2016–2021) za obravnavanje posebnega medsektorskega 

sodelovanja; 

23. poudarja, da se s standardizacijo na področju blaga, storitev ter informacijske in 

komunikacijske tehnologije izboljšuje dostop do trga, zlasti za mala in srednja podjetja; 

24. poudarja, da je za standardizacijo informacijske in komunikacijske tehnologije potrebna 

uravnotežena in učinkovita politika za pravice intelektualne lastnine ter da sistem 

podeljevanja licenc FRAND (tj. pošteno, razumno in nediskriminatorno) zagotavlja 

pomembno ravnovesje med inovatorji in uporabniki tehnologije; pozdravlja nedavno 

prelomno sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Huawei proti ZTE ter poziva 

Komisijo, naj zagotovi učinkovito reševanje sporov, podpre donosnost naložb in 

zagotovi širok dostop do standardizirane tehnologije; poudarja, da lahko pomanjkanje 

pravne jasnosti omaja poštenost sistema; poudarja, da so pri podeljevanju dovoljenj v 

slabšem položaju zlasti mala in srednja podjetja, ter meni, da bi z večjo preglednostjo in 

smernicami glede pogojev podeljevanja dovoljenj povečali uporabo standardov; 

25. poudarja, da se morajo o sporazumu o podeljevanju licenc FRAND za portfelj patentov, 

ki je potreben za izvajanje standarda, dogovoriti pogodbenice, in da poštena licenčnina 

odraža vrednost, ki jo patentirana tehnologija prispeva k proizvodu; 

26. poziva Komisijo, naj objavi polletna poročila, v katerih bodo navedeni dejanski primeri: 

(a) nelicenčne uporabe standardnih patentov (tj. kršitev), ki traja 18 mesecev ali več, in 

(b) vprašanj v zvezi z dostopom do standardov zaradi sistematičnega neizpolnjevanja 

zavez FRAND; 

27. ugotavlja, da je pri spremljanju in nadaljnjemu razvijanju okvira podeljevanja licenc 

potreben na dokazih temelječ pristop, da bi zagotovili dinamičen ekosistem, s katerim bi 

ustvarjali dodano vrednost in delovna mesta; 

28. meni, da so odprto znanje in licence najboljše orodje za spodbujanje inovacij in razvoja 

tehnologije; spodbuja raziskovalne ustanove, ki prejemajo sredstva EU, naj uporabijo 

odprte patente in licence, da bi prevzele večjo vlogo pri določanju standardov; 

29. priznava izboljšave pri postopku spodbujanja standardizacije informacijske in 

komunikacijske tehnologije; poudarja, da je hitro in pravočasno sprejetje standardov 

informacijske in komunikacijske tehnologije nadvse pomembno, ter udeležene strani 

poziva, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za izboljšanje postopkov in povečanje 

gotovosti;  
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30. ponovno poudarja, da ima Komisija ključno vlogo pri določanju hitrosti, s katero so 

lahko standardi pripravljeni za trg, in jo spodbuja, naj se skupaj z evropskimi 

organizacijami za standardizacijo dogovori o jasnem postopku za zagotavljanje 

pravočasne objave standardov v Uradnem listu Evropske unije; 

31. poudarja, da je pravočasno oblikovanje standardov nadvse pomembno, kar v primeru 

harmoniziranih standardov vključuje tudi njihovo objavo v Uradnem listu Evropske 

unije; 

32. priznava uspeh novega pristopa ter poziva k ohranitvi njegovih načel; 

33. pozdravlja pet prednostnih področij informacijske in komunikacijske tehnologije, kot 

jih je opredelila Komisija: tehnologija 5G, računalništvo v oblaku, internet stvari, 

varnost podatkov in kibernetska varnost, ki so vsa po vrsti osnovni tehnološki gradniki, 

na katerih bodo temeljila enako pomembna področja, kot so e-zdravje, pametna in 

učinkovita raba energije, inteligentni prometni sistemi, pametna mesta in napredna 

proizvodnja; 

34. poudarja, da je treba ustvariti odprt, interoperabilen ekosistem informacijske in 

komunikacijske tehnologije na podlagi petih prednostnih standardov te tehnologije, da 

bi spodbujali konkurenco pri ustvarjanju vrednosti, ki bo omogočala razcvet inovacij; 

meni, da: 

– bi morali standardi 5G omogočiti pravi generacijski premik v smislu zmogljivosti, 

zanesljivosti in latence, kar mu bo omogočilo obvladovanje pričakovanega povečanja 

prometa in različnih zahtev storitev, ki bodo temeljile na njem; 

– bi morali standardi kibernetske varnosti omogočiti vgrajeno varnost, spoštovati 

načela vgrajene zasebnosti, podpreti odpornost omrežij in obvladovanje tveganja ter 

biti zmožni spopasti se s hitrim razvojem kibernetskih groženj za ves razvoj 

informacijske in komunikacijske tehnologije; 

– bi morali čim bolj zbližati standarde za storitve v oblaku, da bi omogočili 

interoperabilnost vseh vidikov teh storitev, s tem pa bi omogočili prenosljivost; 

– bi morali podatkovni standardi podpreti medsektorske interdisciplinarne podatkovne 

tokove, s čimer bi dosegli boljšo interoperabilnost podatkov in metapodatkov, 

vključno s semantifikacijo, ter prispevati k razvoju referenčne arhitekture 

velepodatkov; 

– bi morali s standardi interneta stvari obravnavati sedanjo razdrobljenost, ne da bi pri 

tem zavrli inovacije v sektorju, ki se zelo hitro razvija; 

35. priznava, da so učinkovita komunikacijska omrežja 5G izrazito odvisna od skupnih 

standardov za zagotovitev interoperabilnost in zanesljivosti, vendar želi spomniti, da je 

razvoj visokozmogljivostnega omrežja temelj za zanesljivo omrežje 5G; 

36. ugotavlja, da je uspešno podatkovno gospodarstvo odvisno od širšega ekosistema 

informacijske in komunikacijske tehnologije, vključno z visoko izobraženimi 

strokovnjaki ter kvalificiranimi ljudmi, da bi opravili digitalni razkorak in izključenost; 
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37. za digitalizacijo evropske industrije spodbuja sprejetje referenčnega arhitekturnega 

modela za industrijo 4.0 na ravni EU; 

38. poudarja pomen medsebojno povezanih platform in podatkovnih baz na evropski ravni, 

s čimer bi omogočili boljšo interoperabilnost omrežij in sistemov; 

39. poudarja, da sta interoperabilnost ter zmogljivost opreme, tehničnih rešitev in storitev v 

središču standardizacije informacijske in komunikacijske tehnologije; 

40. meni, da standardizacija informacijske in komunikacijske tehnologije ne zajema le 

določanja zahtev za proizvode, temveč tudi razvoj inovativnih tehnologij; 

41. poziva Komisijo, naj spodbuja evropske standarde, ki podpirajo odprtokodna orodja, s 

katerimi se lahko zagotovi enak dostop do lastniških instrumentov, razvitih na evropski 

ravni; 

42. poziva Komisijo, naj prevzame vodilno vlogo pri spodbujanju medsektorskih, 

medjezikovnih standardov ter pri podpiranju zasebnosti prijaznih, zanesljivih in varnih 

storitev; 

43. poudarja, da enotna (tehnična) ureditev pripomore k zmanjšanju stroškov razvoja, 

proizvodnje in certificiranja ter preprečuje podvajanje nalog; 

44. poudarja, da standardizacija pomeni tudi razvoj enotnega postopka, ki je vzdržen in ga 

je mogoče prenesti na vse države članice; 

45. poziva Komisijo, naj Parlament v obliki redne neuradne izmenjave vsako leto obvešča o 

napredku standardizacije informacijske in komunikacijske tehnologije ter njenemu 

prispevku h konkurenčnosti in rasti EU. 
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