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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 

και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι η καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία, προαιρετική και συναινετική 

τυποποίηση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), βασισμένη 

στο ανοιχτό πνεύμα, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, τη συνοχή και τη συμμετοχή όλων θα 

πρέπει να αποβεί επιτυχής και αποτελεσματική, προς όφελος των ευρωπαίων 

καταναλωτών, εργαζομένων και της βιομηχανίας· 

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα πρότυπα ΤΠΕ έχουν ζωτική σημασία για την ολοκλήρωση 

της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια ψηφιοποιημένη 

οικονομία που θα βασίζεται στα δεδομένα, καθώς και για τη στήριξη της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε παγκόσμια κλίμακα· τονίζει ότι η 

τυποποίηση των ΤΠΕ πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 

στρατηγικής, καθώς η διαλειτουργικότητα επιτρέπει οικονομίες κλίμακας, διευκολύνει 

την καινοτομία και στηρίζει την πρόσβαση στις αγορές και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· 

3. κατανοεί τις προκλήσεις που εμπεριέχει το τρέχον πλαίσιο ψηφιοποίησης για όλους τους 

τομείς και τον αυξανόμενο ρυθμό τεχνολογικής αλλαγής και πολλαπλασιασμού των 

φόρουμ κατάρτισης προτύπων, και αναγνωρίζει ότι οι διεργασίες της ΕΕ για την 

κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες 

πραγματικότητες· 

4. αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της τυποποίησης των ΤΠΕ και ζητεί συνεχή διάλογο 

μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των ευρωπαϊκών 

οργανισμών τυποποίησης (ΕΟΤ)· 

5. τονίζει την αναγκαιότητα μεγαλύτερης συνεργασίας στην κοινότητα τυποποίησης των 

ΤΠΕ, ιδίως μεταξύ των ΕΟΤ, και καλεί τους ΕΟΤ να καταρτίσουν ένα κοινό ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας, προσδιορίζοντας εγκάρσιους τομείς κοινού ενδιαφέροντος· 

6. αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία μιας συντονισμένης και βελτιστοποιημένης 

παρουσίας της ΕΕ στα παγκόσμια φόρουμ για τις ΤΠΕ και τους διεθνείς οργανισμούς 

τυποποίησης·  

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξορθολογήσει τον αριθμό των πλατφορμών και των 

μηχανισμών συντονισμού· 

8. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά τα ευρωπαϊκά πρότυπα διεθνώς και να 

αναπτύξει ένα θεματολόγιο για στενότερη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, η οποία θα 

βασίζεται σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος· 

9. υπογραμμίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα των προτύπων ΤΠΕ και των τεχνικών 

προδιαγραφών, ζητεί να υπάρχει συνεχής δέσμευση στους ΕΟΤ ότι θα εισάγουν 

παγκόσμια πρότυπα στην Ευρώπη, και ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες μέσω 
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μιας διαφανούς, χωρίς αποκλεισμούς, συναινετικής διαδικασίας, και καλεί την Επιτροπή 

να προσδιορίσει αποδεδειγμένα βέλτιστα πρότυπα για τους σκοπούς των δημοσίων 

συμβάσεων αφού λάβει δεόντως υπόψη τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία καταχώρισης ευρωπαϊκών προτύπων ΤΠΕ στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  

10. υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες δίκαιου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών 

μπορούν να συμβάλουν στη διατύπωση κοινών διεθνών κανόνων στον τομέα της 

τυποποίησης· 

11. τονίζει ότι η διεθνής συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης προάγει τη διαφάνεια, την 

αποδοτικότητα και τη συνοχή και δημιουργεί ένα φιλικό προς τον ανταγωνισμό 

περιβάλλον για τον βιομηχανικό κλάδο – ένα καλό παράδειγμα, μεταξύ άλλων και για τον 

τομέα της ΤΠΕ, αποτελεί το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών 

σχετικά με τα Οχήματα (WP29) της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 

την Ευρώπη (UNECE)· 

12. θεωρεί ότι η συνεργασία της Επιτροπής και των κρατών μελών με τη βιομηχανία της ΕΕ 

έχει καίρια σημασία προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκριση παγκόσμιων προτύπων με 

ευρωπαϊκή σφραγίδα όσον αφορά τον καθορισμό και την ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G· 

13. προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες σύγκλισης με τρίτες χώρες στον 

τομέα των επικοινωνιών 5G, του υπολογιστικού νέφους, της προστασίας των δεδομένων 

και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τους ΕΟΤ να παρέχουν τεχνική συνδρομή πέραν της ΕΕ, 

υποστηρίζοντας τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων, των θεσμικών σχεδίων και 

των διαδικασιών τυποποίησης· 

15. καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να εφαρμόζει την κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση 

όσο το δυνατόν συντομότερα δεδομένου ότι αυτό προβλέπεται στη στρατηγική για την 

ενιαία αγορά· 

16. υπογραμμίζει ότι η τυποποίηση αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως σημαντικός 

παράγοντας συνεισφοράς στην έρευνα και την ανάπτυξη, και ότι παίζει σημαντικό ρόλο 

στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της αγοράς, προωθεί τη διάδοση και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, και δημιουργεί τη βάση για περαιτέρω 

καινοτομία· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει πολιτικές που αίρουν τους υπερβολικούς φραγμούς σε 

καινοτόμους τομείς, με σκοπό να παράσχει κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων 

στην έρευνα και ανάπτυξη, και στην τυποποίηση της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι οριζόντιες 

βιομηχανίες θα πρέπει να επεξεργαστούν τους δικούς τους οδικούς χάρτες για την 

τυποποίηση, με βάση διεργασίες καθοδηγούμενες από τη βιομηχανία, οι οποίοι εάν 

διαπνέονται από ισχυρή βούληση για τη θέσπιση κοινών προτύπων που θα μπορούσαν να 

αναχθούν σε παγκόσμια πρότυπα· πιστεύει ότι οι φορείς τυποποίησης της ΕΕ θα πρέπει 

να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν τη διεργασία· 

18. καλεί τα μέρη που συμμετέχουν στην Κοινή Πρωτοβουλία να να εξασφαλίσουν ότι η 

έρευνα και η καινοτομία ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις προτεραιότητες περί 
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καθορισμού προτύπων· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) να επιδιώξουν και να προωθήσουν τη διατομεακή 

συνεργασία, και να εξασφαλίσουν εύκολες, ευέλικτες, διαφανείς και προσβάσιμες 

διεργασίες τυποποίησης, ειδικά σε σχέση με τα πρότυπα ΤΠΕ που αφορούν τις 

παραδοσιακές βιομηχανίες, με την κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, 

όπως οι βιομηχανίες μεταποίησης, οι ΜΜΕ, οι κοινωνικοί φορείς και οι δημόσιες αρχές·  

20. υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ώθησης της οικονομίας· υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής 

ψηφιοποίησης των οριζόντιων βιομηχανιών προκειμένου να ωφεληθούν οι ΜΜΕ και 

ειδικά οι καταναλωτές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 

την ανάγκη για κατάλληλη εκπροσώπηση των ανησυχιών τους στη διεθνή τυποποίηση 

των ΤΠΕ· 

21. σημειώνει τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά τη συμμετοχή των 

ΜΜΕ στην τυποποίηση και την υιοθέτηση προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της 

έλλειψης συνειδητοποίησης· ζητεί ένα απλό και προσβάσιμο πλαίσιο τυποποίησης για τη 

στήριξη όλων των ΜΜΕ, σε όλους τους ΕΟΤ·  

22. επικροτεί τις προσπάθειες του ETSI για παροχή εύκολης πρόσβασης στις ευρωπαϊκές 

ΜΜΕ καθώς επίσης και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του (2016-2021) που αφορά 

ειδικά τη διατομεακή συνεργασία· 

23. επισημαίνει ότι η τυποποίηση στους τομείς των αγαθών, των υπηρεσιών και των ΤΠΕ 

βελτιώνει την πρόσβαση στην αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ· 

24. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ απαιτεί ισορροπημένη 

και αποτελεσματική πολιτική για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και τονίζει ότι 

το σύστημα αδειοδότησης FRAND (δηλαδή, η εφαρμογή δίκαιων, εύλογων και χωρίς 

διακρίσεις όρων) συμβάλλει στην επίτευξη σημαντικής ισορροπίας μεταξύ νεωτεριστών 

και χρηστών της τεχνολογίας· επικροτεί την πρόσφατη καθοριστική απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Huawei-ZTE,·και καλεί την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική επίλυση διαφορών, να υποστηρίξει την 

απόδοση των επενδύσεων και να διασφαλίσει ευρεία πρόσβαση στην τυποποιημένη 

τεχνολογία· υπογραμμίζει τις ανησυχίες ότι η έλλειψη νομικής σαφήνειας μπορεί να 

υπονομεύσει τη δικαιοσύνη του συστήματος· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται σε 

ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στη διαδικασία αδειοδότησης και υποστηρίζει ότι η 

μεγαλύτερη διαφάνεια και καθοδήγηση σχετικά με τους όρους αδειοδότησης θα αύξανε 

τη χρήση των προτύπων· 

25. τονίζει ότι έγκειται στα μέρη να διαπραγματευθούν μια συμφωνία αδειοδότησης FRAND 

για το χαρτοφυλάκιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που απαιτείται για την εφαρμογή 

ενός προτύπου, και ότι ένα δίκαιο δικαίωμα εκμετάλλευσης αντικατοπτρίζει την αξία που 

συνεισφέρει η κατοχυρωμένη τεχνολογία στο προϊόν· 

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει εξαμηνιαίες εκθέσεις που τεκμηριώνουν πραγματικές 

περιπτώσεις που αφορούν: α) μη αδειοδοτημένη χρήση τυποποιημένων διπλωμάτων 
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ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασία (SEP) (δηλαδή παραβάσεις) που διαρκούν 18 μήνες 

και άνω· και β) ζητήματα πρόσβασης σε πρότυπα λόγω συστηματικής μη συμμόρφωσης 

με τις δεσμεύσεις FRAND· 

27. σημειώνει την ανάγκη για μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση όσον αφορά την 

παρακολούθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης για τη 

διασφάλιση ενός δυναμικού οικοσυστήματος, το οποίο θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία 

και θέσεις εργασίας· 

28. θεωρεί ότι η ανοιχτή γνώση και οι άδειες είναι τα καλύτερα εργαλεία για την τόνωση της 

καινοτομίας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας· ενθαρρύνει τα ερευνητικά ιδρύματα που 

λαμβάνουν κονδύλια της ΕΕ να χρησιμοποιούν ανοιχτά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 

άδειες, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό προτύπων· 

29. αναγνωρίζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στη διαδικασία πρόβλεψης της τυποποίησης των 

ΤΠΕ· επισημαίνει το γεγονός ότι η ταχεία και έγκαιρη έγκριση και δημοσίευση των 

προτύπων ΤΠΕ είναι ζωτικής σημασίας, και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να βελτιωθούν οι διεργασίες και να αυξηθεί η βεβαιότητα·  

30. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον προσδιορισμό 

της ταχύτητας με την οποία τα πρότυπα καθίστανται έτοιμα για την αγορά, και την 

προτρέπει να συμφωνήσει, μαζί με τους ΕΟΤ, μια σαφή διαδικασία για την εξασφάλιση 

της έγκαιρης δημοσίευσης των προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα· 

31. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έγκαιρη ανάπτυξη προτύπων έχει κρίσιμη σημασία, 

συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς τους στην Επίσημη Εφημερίδα σε περίπτωση 

εναρμονισμένων προτύπων· 

32. αναγνωρίζει την επιτυχία της νέας προσέγγισης και ζητεί τη διαφύλαξη των αρχών της· 

33. εκφράζει ικανοποίηση για τους 5 τομείς προτεραιότητας των ΤΠΕ που προσδιορίζονται 

από την Επιτροπή: επικοινωνίες 5G, υπολογιστικό νέφος, Διαδίκτυο των πραγμάτων 

(IoT), προστασία των δεδομένων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι αποτελούν 

την απαραίτητη τεχνολογική βάση στην οποία θα στηριχτούν εξίσου σημαντικούς τομείς 

όπως η ηλεκτρονική υγεία (eHealth), η έξυπνη και αποδοτική χρήση της ενέργειας, τα 

ευφυή συστήματα μεταφορών, οι έξυπνες πόλεις και η προηγμένη παραγωγή· 

34. τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ανοικτό, διαλειτουργικό οικοσύστημα ΤΠΕ 

βάσει των πέντε προτύπων προτεραιότητας των ΤΠΕ, το οποίο θα ενθαρρύνει τον 

ανταγωνισμό στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να 

αναπτυχθεί η καινοτομία· πιστεύει ότι: 

– τα πρότυπα επικοινωνιών 5G αναμένεται ότι θα καταστήσουν δυνατή μια πραγματική 

μετατόπιση της παραγωγής από την άποψη της ικανότητας, της αξιοπιστίας και του 

χρόνου αναμονής, πράγμα που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν η αναμενόμενη 

αύξηση της κυκλοφορίας και οι διάφορες απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα 

διαμορφωθούν βάσει αυτής της τεχνολογίας· 

– τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να επιτρέπουν και να 

συμμορφώνονται με τις αρχές της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
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ήδη από τον σχεδιασμό, να στηρίζουν την ανθεκτικότητα των δικτύων και τη 

διαχείριση των κινδύνων, και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την ταχεία εξέλιξη 

των απειλών στον κυβερνοχώρο σε όλες τα τεχνολογικά επιτεύγματα του τομέα των 

ΤΠΕ· 

– πρέπει να υπάρξει σύγκλιση των προτύπων υπολογιστικού νέφους, ώστε να καταστεί 

δυνατή η διαλειτουργικότητα σε όλες τις πτυχές του υπολογιστικού νέφους, που 

επιτρέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς· 

– τα πρότυπα δεδομένων θα πρέπει να στηρίζουν τις διατομεακές διεπιστημονικές ροές 

δεδομένων, με την βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων και 

μεταδεδομένων, περιλαμβανομένης της σημασιολογικής σύνδεσης, και να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής αναφοράς μαζικών δεδομένων· 

– τα πρότυπα IoT θα πρέπει να δώσουν λύση στον σημερινό κατακερματισμό χωρίς να 

παρακωλύουν την καινοτομία σε έναν τομέα που εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα· 

35. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματικότητα των δικτύων επικοινωνίας 5G εξαρτάται 

καθοριστικά από τα κοινά πρότυπα για να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η 

ασφάλεια, υπενθυμίζει όμως ότι η ανάπτυξη ενός δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας 

αποτελεί τη βάση για ένα αξιόπιστο δίκτυο 5G· 

36. επισημαίνει ότι η επιτυχία μιας οικονομίας που βασίζεται στα δεδομένα εξαρτάται από το 

ευρύτερο οικοσύστημα των ΤΠΕ, περιλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων υψηλής 

κατάρτισης καθώς και ατόμων που διαθέτουν σχετικές δεξιότητες, για να τερματιστεί το 

ψηφιακό χάσμα και ο αποκλεισμός· 

37. ενθαρρύνει την έγκριση από την ΕΕ του μοντέλου αρχιτεκτονικής αναφοράς για τη 

βιομηχανία 4.0 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· 

38. υπογραμμίζει τη σημασία της διασύνδεσης πλατφορμών και βάσεων δεδομένων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, που επιτρέπει καλύτερη διαλειτουργικότητα των δικτύων και των 

συστημάτων· 

39. υπογραμμίζει ότι η διαλειτουργικότητα και η απόδοση του εξοπλισμού, των τεχνικών 

λύσεων και υπηρεσιών βρίσκονται στο επίκεντρο της τυποποίησης των ΤΠΕ· 

40. πιστεύει ότι η τυποποίηση των ΤΠΕ δεν περιλαμβάνει μόνο τον καθορισμό απαιτήσεων 

για τα προϊόντα, αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών· 

41. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν τα 

εργαλεία ανοιχτής πηγής, που είναι ικανά να εξασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στα 

κεφάλαια που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

42. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση διατομεακών, 

διαγλωσσικών προτύπων και στην υποστήριξη αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών που 

προστατεύουν το απόρρητο· 

43. τονίζει ότι οι ενιαίες (τεχνικές) ρυθμίσεις συμβάλλουν στη μείωση του κόστους 

ανάπτυξης, παραγωγής και πιστοποίησης και αποτρέπουν την επικάλυψη των εργασιών· 
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44. τονίζει ότι η τυποποίηση συνεπάγεται επίσης την ανάπτυξη μιας συγκεντρωτικής 

διεργασίας που θα είναι βιώσιμη και θα μπορεί να μεταφερθεί σε όλα τα κράτη μέλη· 

45. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο ετήσια ενημέρωση, υπό μορφή 

τακτικής άτυπης ανταλλαγής πληροφοριών, σχετικά με την πρόοδο της τυποποίησης των 

ΤΠΕ και τη συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ. 
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