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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. painottaa, että avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, puolueettomuuteen, johdonmukaisuuteen ja 

osallistavuuteen perustuvan toimialavetoisen, vapaaehtoisen ja yhteisymmärrykseen 

pyrkivän tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin olisi oltava tuloksekasta ja tehokasta 

eurooppalaisten kuluttajien, työntekijöiden ja teollisuuden hyväksi; 

2. korostaa, että tieto- ja viestintätekniikan standardit ovat olennaisen tärkeitä digitaalisten 

sisämarkkinoiden täysimääräiseksi käyttöönottamiseksi, nykyaikaiseen datavetoiseen 

digitalisoituun talouteen siirtymisen helpottamiseksi ja Euroopan teollisuuden yleisen 

kilpailukyvyn tehostamiseksi; painottaa, että eurooppalaisen tieto- ja viestintätekniikan 

standardoinnin on oltava osa Euroopan digitaalistrategiaa, sillä yhteentoimivuus 

mahdollistaa mittakaavaedut ja innovaatiot sekä tukee markkinoille pääsyä ja 

työpaikkojen luomista; 

3. panee merkille nykyisen haasteellisen ympäristön, jossa digitalisointia tapahtuu kaikilla 

aloilla, sekä teknologisen muutoksen kiihtymisen ja standardointifoorumien 

lisääntymisen, ja tunnustaa tarpeen mukauttaa EU:n standardointityötä kyseisiin 

olosuhteisiin; 

4. ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin strategisen merkityksen ja kehottaa 

jatkuvaan vuoropuheluun parlamentin, komission, neuvoston ja eurooppalaisten 

standardointiorganisaatioiden välillä; 

5. korostaa tarvetta lisätä yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan standardointiyhteisössä, 

erityisesti eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden välillä, ja kehottaa niitä 

laatimaan yhteisen vuotuisen työohjelman, joissa määritellään yhteisen edun mukaiset 

monialaiset alueet; 

6. on tietoinen strategisesta merkityksestä, joka EU:n koordinoidulla ja optimoidulla 

läsnäololla on kansainvälisillä tieto- ja viestintätekniikan foorumeilla ja kansainvälisissä 

standardointiorganisaatioissa;  

7. pyytää komissiota järkeistämään alustojen ja yhteensovittamismekanismien määrää; 

8. kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti eurooppalaisia standardeja kansainvälisesti ja 

kehittämään toimintasuunnitelman yhteisen edun mukaisiin aloihin perustuvaa 

läheisempää yhteistyötä varten kansainvälisten kumppanien kanssa; 

9. korostaa tieto- ja viestintätekniikan standardien ja teknisten eritelmien maailmanlaajuista 

luonnetta ja kehottaa Euroopan standardointijärjestöjä sitoutumaan pysyvästi globaalien 

standardien käyttöönottoon Euroopassa ja tehostamaan yhteistyötä kolmansien maiden 

kanssa avoimen, osallistavan ja yhteisymmärrykseen pyrkivän prosessin avulla sekä 

pyytää komissiota selvittämään parhaiksi osoittautuneet standardit julkisia hankintoja 

varten noudattaen EU:n lainsäädäntöä ja toimintatapoja; kehottaa komissiota 
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nopeuttamaan menettelyä, jossa eurooppalaiset tieto- ja viestintätekniikan standardit 

luetellaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL);  

10. korostaa, että EU:n ja kolmansien maiden välisillä oikeudenmukaisilla 

kauppasopimuksilla voidaan edistää yhteisten kansainvälisten sääntöjen laadintaa 

standardoinnin alalla; 

11. korostaa, että kansainvälinen yhteistyö standardoinnissa edistää läpinäkyvyyttä, 

tehokkuutta ja yhtenäisyyttä ja luo kilpailulle suotuisan ympäristön teollisuudelle, ja 

toteaa, että hyvänä esimerkkinä tästä on tieto- ja viestintätekniikan alaa varten kehitetty 

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien määräysten 

yhdenmukaistamista käsittelevä maailmanfoorumi (WP.29); 

12. katsoo, että se, että komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat EU:n teollisuuden alan 

suunnitteluun, on olennaisen tärkeää maailmanlaajuisten standardien hyväksymisen 

helpottamisessa, sillä näin lyödään eurooppalainen leima 5G-teknologian määrittelyyn ja 

käyttöönottoon; 

13. kehottaa komissiota harkitsemaan lähentymistä kolmansien maiden kanssa 5G:n, 

pilvipalvelujen, datan ja kyberturvallisuuden alalla; 

14. kannustaa komissiota ja eurooppalaisia standardointiorganisaatioita tarjoamaan teknistä 

apua EU:n ulkopuolelle eurooppalaisten standardien kansainvälistämisen, 

institutionaalisten mallien ja standardointiprosessien tukemiseksi; 

15. kehottaa komissiota aloittamaan mahdollisimman pian yhteisen standardointialoitteen 

täytäntöönpanon sisämarkkinastrategian mukaisesti; 

16. korostaa, että standardointi tunnustetaan entistä enemmän tärkeäksi tutkimuksen ja 

kehityksen edistäjäksi, sillä on tärkeä osa tutkimuksen ja markkinoiden välisen kuilun 

kaventamisessa ja sillä edistetään tutkimustulosten levittämistä ja hyödyntämistä ja 

luodaan pohjaa uusille innovaatioille; 

17. kehottaa komissiota hyväksymään politiikkatoimia, joilla poistetaan ylimitoitetut esteet 

innovatiivisilta aloilta, ja kannustamaan investointia tutkimukseen ja kehitykseen sekä 

EU:n standardointitoimintaan; toteaa, että vertikaalisten tuotannonalojen olisi laadittava 

omat standardointia koskevat etenemissuunnitelmansa, jotka perustuvat teollisuuden 

prosesseihin ja joista – jos tahto luoda yhteiset standardit on vahva – voisi tulla 

maailmanlaajuisia standardeja; katsoo, että EU:n standardointielinten olisi omaksuttava 

erityinen rooli tässä prosessissa; 

18. kehottaa yhteisen aloitteen osapuolia varmistamaan, että tutkimus ja innovointi 

mukautetaan paremmin standardien laadinnan prioriteetteihin; 

19. kehottaa Euroopan standardointikomiteaa (CEN), Euroopan sähkötekniikan 

standardointikomiteaa (CENELEC) ja Euroopan telealan standardointilaitosta (ETSI) 

harjoittamaan monialaista yhteistyötä ja edistämään sitä sekä varmistamaan helpot, 

joustavat, läpinäkyvät ja saavutettavissa olevat standardointiprosessit etenkin perinteisiin 

toimialoihin vaikuttavien tieto- ja viestintätekniikan standardien suhteen sekä sen, että 
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kaikki olennaiset sidosryhmät, kuten valmistusteollisuus, pk-yritykset, sosiaaliset ja 

yhteiskunnalliset sidosryhmät ja viranomaiset osallistuvat niihin asianmukaisesti;  

20. huomauttaa, että digitalisointi kehittyy nopeasti ja että se on tärkeä talouden veturi; 

korostaa vertikaalisten tuotannonalojen tehokkaan digitalisoinnin tärkeyttä pk-yritysten 

kannalta ja ennen kaikkea kuluttajien kannalta niin eurooppalaisella, kansallisella, 

alueellisella kuin paikallisellakin tasolla ja tarvetta esittää niiden näkökannat 

asianmukaisesti kansainvälisessä tieto- ja viestintätekniikan standardoinnissa; 

21. panee merkille pk-yrityksillä edelleen olevat esteet standardointiin osallistumiselle ja 

standardien käyttöönotolle – myös tiedon puutteen; kehottaa luomaan yksinkertaisen ja 

avoimen standardointikehyksen kaikkien pk-yritysten tueksi kaikissa eurooppalaisissa 

standardointiorganisaatioissa;  

22. on tyytyväinen ETSIn toimiin, joilla pyritään tarjoamaan helppo markkinoille pääsy 

eurooppalaisille pk-yrityksille, ja sen pitkän aikavälin strategiaan (2016–2021), jossa 

käsitellään erityisesti monialaista yhteistyötä; 

23. toteaa, että standardointi tavaroiden, palvelujen sekä tieto- ja viestintätekniikan 

standardien alalla parantaa erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia päästä markkinoille; 

24. korostaa, että tieto- ja viestintätekniikan standardointi edellyttää tasapainoista ja tehokasta 

teollis- ja tekijänoikeuspolitiikkaa ja että oikeudenmukainen, kohtuullinen ja syrjimätön 

lupajärjestelmä (FRAND) luo tärkeän tasapainon innovoijien ja teknologian käyttäjien 

välille; on tyytyväinen unionin tuomioistuimen äskettäin antamaan merkittävään 

päätökseen asiassa Huawei vastaan ZTE ja kehottaa komissiota huolehtimaan tehokkaasta 

riitojen ratkaisemisesta, edistämään sijoitusten tuottavuutta ja varmistamaan laajat 

mahdollisuudet standardoidun tekniikan käyttöön; on huolestunut siitä, että oikeudellinen 

epäselvyys voi heikentää järjestelmän oikeudenmukaisuutta; huomauttaa, että pk-yritykset 

ovat lupaprosessissa erityisen heikossa asemassa ja että lupaehtojen avoimuus ja ohjeistus 

voisivat lisätä standardien käyttöä; 

25. painottaa, että osapuolten on neuvoteltava FRAND-periaatteen mukainen lisenssisopimus 

patenttisalkusta, joka vaaditaan standardin täytäntöön panemiseksi, ja että 

oikeudenmukainen rojalti vastaa arvoa, jonka patentoitu teknologia antaa tuotteelle; 

26. kehottaa komissiota julkaisemaan puolivuosittain kertomuksen, jossa esitetään todetut 

tapaukset a) standardin soveltamisen kannalta olennaisten patenttien luvattomasta käytöstä 

(eli rikkomuksesta), joka on kestänyt vähintään 18 kuukautta, ja b) standardien saatavuutta 

koskevista kysymyksistä, jotka johtuvat FRAND-sitoumusten järjestelmällisestä 

noudattamatta jättämisestä; 

27. toteaa, että on tarpeen luoda näyttöön perustuva lähestymistapa lupamenettelyn seurantaa 

ja edelleen kehittämistä varten lisäarvoa ja työpaikkoja luovan dynaamisen 

toimintaympäristön varmistamiseksi; 

28. katsoo, että avoimet tiedot ja luvat ovat parhaat välineet innovoinnin ja teknologian 

kehittämisen vauhdittamiseksi; kehottaa EU:n rahoitusta hyödyntäviä tutkimuslaitoksia 

käyttämään avoimia patentteja ja lisenssejä, jotta niillä olisi entistä suurempi rooli 

standardien laadinnassa; 
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29. arvostaa parannuksia, joita on tehty tieto- ja viestintätekniikan standardointia 

ennakoivassa prosessissa; korostaa, että tieto- ja viestintätekniikan standardien nopea ja 

oikea-aikainen hyväksyminen ja julkaiseminen on olennaisen tärkeää, ja kehottaa 

asianomaisia osapuolia toteuttamaan tarvittavat toimet prosessien parantamiseksi ja 

varmuuden lisäämiseksi;  

30. palauttaa mieliin, että komissiolla on ratkaiseva osuus määritettäessä nopeus, jolla 

standardeista tulee valmiita markkinoille, ja kannustaa komissiota sopimaan 

eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden kanssa selvästä prosessista sen 

varmistamiseksi, että standardit julkaistaan EUVL:ssä hyvissä ajoin; 

31. korostaa, että hyvin ajoitettu standardien toimitus on ratkaisevan tärkeää, mukaan lukien 

viitetiedot EUVL:ssä yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa; 

32. tunnustaa uuden lähestymistavan menestyksen ja kehottaa säilyttämään sen periaatteet; 

33. on tyytyväinen komission määrittelemiin viiteen tieto- ja viestintätekniikan 

painopistealaan, joita ovat 5G, pilvipalvelut, esineiden internet, data ja kyberturvallisuus – 

ne kaikki ovat tärkeitä teknologisia rakenneosia, joihin tukeutuvat yhtä tärkeät alat, kuten 

sähköiset terveyspalvelut, älykäs ja tehokas energian käyttö, älykkäät liikennejärjestelmät, 

älykkäät kaupungit ja edistynyt valmistus; 

34. painottaa tarvetta luoda avoin ja yhteentoimiva tieto- ja viestintätekniikan 

toimintaympäristö, joka perustuu tieto- ja viestintätekniikan viiteen painopistestandardiin, 

ja kannustaa kilpailemaan arvonmuodostuksessa, johon perustuen innovaatiot voivat 

kukoistaa; katsoo, että 

– 5G-standardeilla olisi mahdollistettava todellinen sukupolven muutos suorituskykyä, 

luotettavuutta ja viivettä ajatellen ja mahdollistettava se, että 5G:n avulla voidaan 

selviytyä odotetusta liikenteen kasvusta ja sille rakennettavien palvelujen erilaisista 

vaatimuksista; 

– kyberturvallisuuden standardeilla olisi mahdollistettava sisäänrakennetun 

turvallisuuden periaate ja niiden olisi noudatettava sisäänrakennetun yksityisyyden 

suojan periaatteita, tuettava verkkojen kestävyyttä ja riskien hallintaa sekä 

selviydyttävä kaikkeen tieto- ja viestintätekniikan kehitykseen kohdistuvien 

kyberuhkien nopeasta lisääntymisestä; 

– pilvipalvelustandardien olisi lähennyttävä, jotta mahdollistetaan pilvipalvelujen 

kaikkien osien yhteentoimivuus ja siirrettävyys; 

– datastandardeilla olisi edistettävä monialaista tietojen liikkuvuutta ja saavutettava 

parempi datan ja metadatan yhteentoimivuus, niin sanottu semantifikaatio mukaan 

luettuna, ja myötävaikutettava ison datan referenssiarkkitehtuurin kehitykseen; 

– esineiden internetiä koskevilla standardeilla olisi puututtava nykyiseen hajanaisuuteen 

ilman, että haitataan innovointia alalla, joka kehittyy hyvin nopeasti; 
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35. toteaa, että tehokkaat 5G-verkot ovat riippuvaisia yhteisistä standardeista, joilla 

varmistetaan yhteentoimivuus ja turvallisuus, mutta muistuttaa, että erittäin 

suurikapasiteettisen verkon kehittäminen muodostaa pohjan luotettavalle 5G-verkolle; 

36. toteaa, että datavetoisen talouden menestys on riippuvainen laajemmasta tieto- ja 

viestintätekniikan toimintaympäristöstä, mukaan lukien korkeasti koulutetut asiantuntijat 

ja pätevät ihmiset, jotta voidaan poistaa digitaalinen kahtiajako ja syrjäytyminen; 

37. kannustaa EU:ta ottamaan unionin teollisuuden digitalisoinnissa käyttöön 

Teollisuus 4.0:n referenssiarkkitehtuurin mallin (RAMI); 

38. korostaa yhdistettyjen alustojen ja tietokantojen merkitystä Euroopan tasolla, millä 

mahdollistetaan verkkojen ja järjestelmien entistä parempi yhteentoimivuus; 

39. korostaa, että laitteiden sekä teknisten ratkaisujen ja palvelujen yhteentoimivuus ja 

suorituskyky ovat tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin ytimessä; 

40. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan standardointiin kuuluu tuotevaatimusten 

asettamisen lisäksi myös innovatiivisten teknologioiden kehittäminen; 

41. kehottaa komissiota edistämään eurooppalaisia standardeja, joilla tuetaan avoimen 

lähdekoodin työkaluja, joilla voidaan varmistaa yhtäläinen pääsy Euroopan tasolla 

kehitettyyn pääomaan; 

42. kehottaa komissiota ottamaan johtoaseman eri alojen ja kielialueiden välisten standardien 

edistämisessä sekä yksityisyyttä suojelevien, luotettavien ja turvallisten palvelujen 

tukemisessa; 

43. korostaa, että yhtenäiset (tekniset) säännöt auttavat vähentämään kehittämisen, tuotannon 

ja sertifioinnin kustannuksia ja välttämään päällekkäisyydet; 

44. korostaa, että standardointi johtaa myös yhtenäiseen prosessiin, joka on kestävä ja 

siirrettävissä kaikkiin jäsenvaltioihin; 

45. pyytää komissiota antamaan Euroopan parlamentille vuosittain tietoa tieto- ja 

viestintätekniikan standardoinnista ja sen panoksesta EU:n kilpailukykyyn ja kasvuun 

epävirallisen keskustelun muodossa. 
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