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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs technológia (ikt) ágazati 

indíttatású, önkéntes és konszenzusra épülő, nyitottságon, átláthatóságon, pártatlanságon, 

következetességen és befogadáson alapuló szabványosításának sikeresnek és hatékonynak 

kell lennie, és az európai fogyasztók, munkavállalók és az ágazat javát kell szolgálnia; 

2. rámutat, hogy az ikt-szabványok alapvetően szükségesek a digitális egységes piac 

kiteljesítéséhez, az adatközpontú digitális gazdaságra való áttérés lehetővé tételéhez és az 

európai ipar globális versenyképességének támogatásához; hangsúlyozza, hogy az ikt 

szabványosításának az európai ipari stratégia alapvető részét kell képeznie, mivel az 

interoperabilitás méretgazdaságosságot tesz lehetővé, ösztönzi az innovációt, valamint 

támogatja a piacokhoz való hozzáférést és a munkahelyteremtést; 

3. elismeri, hogy a digitalizálás jelenleg valamennyi ágazat számára kihívást jelent, egyre 

gyorsul a technológiai változás, és egyre több szabványosító fórum létezik, továbbá 

elismeri, hogy az uniós szabványosítási eljárásokat ezekhez az új körülményekhez kell 

igazítani; 

4. elismeri az ikt-szabványosítás stratégiai jelentőségét, és folyamatos párbeszédre szólít fel 

a Parlament, a Bizottság, a Tanács és az európai szabványügyi szervek között; 

5. hangsúlyozza, hogy az ikt-szabványosítással foglalkozó közösségen belül fokozottabb 

együttműködésre van szükség, különösen az európai szabványügyi szervek között, és 

felhívja  utóbbiakat, hogy készítsenek közös éves munkaprogramot, amelyekben 

meghatározzák a közös érdekű horizontális területeket; 

6. elismeri az Unió globális ikt-fórumokon és a nemzetközi szabványügyi szervekben való 

koordinált és optimalizált jelenlétének stratégiai jelentőségét;  

7. kéri a Bizottságot a platformok és koordinációs mechanizmusok számának 

észszerűsítésére; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy nemzetközi szinten tevékenyen mozdítsa elő az európai 

szabványokat, és dolgozzon ki menetrendet az egyes közös érdekű területeken alapuló, a 

nemzetközi partnerekkel való szorosabb együttműködés számára; 

9. hangsúlyozza az ikt-szabványok és műszaki előírások globális jellegét, és kéri, hogy az 

európai szabványügyi szervek továbbra is kötelezzék el magukat a globális szabványok 

európai bevezetése és a harmadik országokkal való, átlátható, befogadó és 

konszenzusorientált folyamat révén történő fokozott együttműködés mellett, továbbá kéri 

a Bizottságot, hogy határozza meg a közbeszerzési célokra már bizonyítottan bevált 

szabványokat az uniós jogszabályok és politikák megfelelő figyelembevételével; kéri a 

Bizottságot, hogy gyorsítsa meg az európai ikt-szabványoknak az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában történő megjelentetésével kapcsolatos eljárást;  
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10. hangsúlyozza, hogy az EU és harmadik országok között kötött tisztességes kereskedelmi 

megállapodások hozzájárulhatnak a szabványosítás közös nemzetközi szabályainak 

kidolgozásához; 

11. rámutat, hogy a szabványosítás területén folytatott nemzetközi együttműködés 

átláthatóságot, hatékonyságot és következetességet mozdít elő, továbbá versenybarát 

környezet teremt az iparág számára – jó példa erre az ikt területére létrehozott, az ENSZ 

Európai Gazdasági Bizottsága (EGB) járműelőírások harmonizálásával foglalkozó 

világfóruma (WP.29); 

12. alapvetően fontosnak véli a Bizottság és a tagállamok részvételét az európai iparban a 

nemzetközi szabványok európai szabadalom révén történő alkalmazásának elősegítése 

érdekében az 5G-technológiák meghatározásában és kiépítésében; 

13. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a harmadik országokkal az 5G, a 

felhőalapú számítástechnika, az adat- és kiberbiztonság területén való konvergenciát; 

14. arra ösztönzi a Bizottságot és az európai szabványügyi szerveket, hogy az Unión kívül is 

nyújtsanak technikai segítséget az európai szabványok, intézményi minták és 

szabványosítási folyamatok nemzetközivé tételének elősegítésére; 

15. kéri a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban kezdje meg a közös szabványosítási 

kezdeményezés végrehajtását, mivel arról az egységes piaci stratégia rendelkezik; 

16. hangsúlyozza, hogy a szabványosítást egyre inkább elismerik mint a kutatás és a fejlesztés 

fontos elemét, és hogy fontos szereppel bír a kutatás és a piac közötti szakadék 

áthidalásában, előmozdítja a kutatási eredmények terjesztését és kiaknázását, továbbá 

megteremti a további innováció alapját; 

17. a kutatási és fejlesztési beruházások és az európai szabványosítás ösztönzése érdekében 

olyan politikák elfogadására kéri a Bizottságot, amelyek megszüntetik az innovatív 

ágazatokban fennálló túlzott mértékű akadályokat; megállapítja, hogy a vertikális 

iparágaknak  ki kell dolgozniuk saját szabványosítási ütemtervüket olyan iparágvezérelt 

folyamatok keretében, amelyek a közös szabványok kialakítására irányuló határozott 

szándék esetén globális szabványokká válhatnak; úgy véli, hogy az uniós szabványügyi 

szerveknek különleges szerepet kell betölteniük ebben a folyamatban; 

18. nyomatékosan kéri a közös kezdeményezést, hogy a kutatást és az innovációt jobban 

hangolja össze a szabványosítási prioritásokkal; 

19. kéri az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), az Európai Elektrotechnikai 

Szabványügyi Bizottságot (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetet 

(ETSI), hogy mozdítsák elő és támogassák az ágazatközi együttműködést, és biztosítsák 

az egyszerű, dinamikus, átlátható és hozzáférhető szabványosítási folyamatokat, 

különösen a hagyományos iparágakat érintő ikt-szabványok tekintetében, valamennyi 

érintett érdekelt felet – például a feldolgozóipart, a kkv-kat, a szociális és társadalmi 

érdekelt feleket és a közhatóságokat – megfelelően bevonva;  

20. hangsúlyozza a digitalizáció gyors ütemű előrehaladását és a gazdaság fontos 

hajtóerejeként betöltött szerepét; hangsúlyozza a vertikális ágazatok hatékony 
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digitalizálásának jelentőségét a kkv-k és főként a fogyasztók érdekében európai, nemzeti, 

regionális és helyi szinten, valamint hogy a nemzetközi ikt-szabványosítás területén 

aggályaikat megfelelően kell képviselni; 

21. megjegyzi, hogy a kkv-k szabványosításában való részvétele és a szabványok átültetése 

előtt állnak még akadályok, többek között a tudatosság hiánya; felszólít – minden európai 

szabványügyi szervre kiterjedően – egy valamennyi kkv számára előnyös, egyszerű és 

hozzáférhető szabványosítási keret megalkotására;  

22. üdvözli az ETSI által az egyszerű hozzáférés európai kkv-k számára történő biztosítása 

érdekében tett erőfeszítéseket, továbbá hosszú távú stratégiáját (2016–2021), amely 

konkrétan az ágazatközi együttműködésre irányul; 

23. rámutat arra, hogy az áruk, a szolgáltatások és az ikt terén megvalósuló szabványosítás 

javítja a piaci hozzáférést, különösen a kkv-k számára; 

24. kiemeli, hogy az ikt-szabványosításhoz kiegyensúlyozott és eredményes szellemitulajdon-

jogi szakpolitikára van szükség, és hangsúlyozza, hogy a tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetésmentes (FRAND) engedélyezési rendszer várhatóan hozzájárul, hogy 

lényeges egyensúlyt jöjjön létre az innovátorok és a technológiafelhasználók között; 

üdvözli az Európai Unió Bíróságának a Huawei-ZTE ügyben hozott közelmúltbeli, 

alapvető jelentőségű ítéletét, és felhívja a Bizottságot a viták hatékony rendezésének 

biztosítására, a beruházások megtérülésének elősegítésére és a szabványosított 

technológiához való széles körű hozzáférés szavatolására; hangsúlyozza az azzal 

kapcsolatos aggályokat, hogy a jogi egyértelműség hiánya veszélyeztetheti a rendszer 

méltányosságát; rámutat arra, hogy a kkv-k különösen hátrányos helyzetben vannak az 

engedélyeztetési eljárás során, és úgy véli, hogy az engedélyezési feltételekkel 

kapcsolatos fokozottabb átláthatóság és iránymutatás fokozná a szabványok használatát; 

25. hangsúlyozza, hogy a feleknek tárgyalniuk kell a szabványok végrehajtásához szükséges 

szabadalmak portfóliójáról szóló, tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes 

(FRAND) engedélyezési megállapodásról, továbbá hogy egy tisztességes jogdíj a 

szabadalommal védett technológia által a termékhez adott értéket tükrözi; 

26. kéri a Bizottságot, hogy félévenként tegyen közzé jelentést az alábbiakra vonatkozó 

tényleges esetekről: a) a szabványmegfelelőségi szempontból elengedhetetlen 

szabadalmak legalább 18 hónapig tartó, engedély nélküli tényleges felhasználása (azaz 

jogsértés) és b) a szabványokhoz való hozzáférést érintő,  FRAND-

kötelezettségvállalásoknak való szisztematikus meg nem felelés miatti ügyek; 

27. megjegyzi, hogy a hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő, dinamikus ökoszisztéma 

biztosításához a nyomon követésre vonatkozóan bizonyítékalapú megközelítésre, illetve 

az engedélyezési keret további fejlesztésére van szükség; 

28. úgy ítéli meg, hogy az innováció és a technológiai fejlődés fellendítésének a nyílt tudás és 

a nyílt engedélyek a legjobb eszközei; arra ösztönzi az uniós finanszírozásban részesülő 

kutatóintézeteket, hogy a szabványosításban játszott szerepük bővítése érdekében 

használjanak nyílt szabványokat és nyílt engedélyeket; 

29. elismeri az ikt-szabványosítás megelőlegezésének folyamatában elért eredményeket; 
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rámutat, hogy az ikt-szabványok gyors és időben történő elfogadása és közzététele 

kritikus jelentőségű, és kéri az érintett feleket, hogy hozzanak meg minden szükséges 

intézkedést a folyamatok javítása és a megbízhatóság növelése érdekében;  

30. ismételten hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak kulcsszerepe van annak meghatározásában, 

hogy milyen gyorsan lehetnek piacképesek a szabványok, és ösztönzi a Bizottságot, hogy 

az európai szabványügyi szervekkel együtt állapodjon meg olyan egyértelmű eljárásról, 

amely biztosítja a szabványoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában időben történő 

megjelentetését; 

31. rámutat, hogy a szabványok időben való kidolgozása kritikus jelentőséggel bír, a 

harmonizált szabványok esetében ideértve hivatkozásuknak az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való megjelentetését is; 

32. elismeri az új megközelítés sikerét, és kéri, hogy ragaszkodjanak ennek elveihez; 

33. üdvözli az Bizottság által meghatározott öt kiemelt ikt-területet: az 5G-t, a felhőalapú 

számítástechnikát, a dolgok internetét, az adat- és kiberbiztonságot, amelyek mind olyan 

lényeges technológiai építőkockák, amelyeken olyan egyaránt fontos területek nyugszanak 

majd, mint az e-egészségügy, az intelligens és hatékony energiafelhasználás, az intelligens 

közlekedési rendszerek, az intelligens városok és a korszerű gyártás; 

34. hangsúlyozza, hogy nyílt, átjárható ikt-ökoszisztémát kell létrehozni az öt kiemelt ikt-

terület szabványai alapján, ösztönözve az értékteremtésen belüli versenyt, amelyben az 

innováció kiteljesedhet; úgy véli, hogy: 

– az 5G-szabványoknak kapacitás, megbízhatóság és késleltetés tekintetében valódi 

nemzedékváltást kell lehetővé tenniük, lehetőséget nyújtva a várt forgalomnövekedés 

és az azon alapuló szolgáltatások eltérő követelményeinek kezelésére; 

– a kiberbiztonsági szabványoknak lehetővé kell tenniük a beépített biztonságot és meg 

kell felelniük a beépített adatvédelem elveinek, támogatniuk kell a hálózatok és a 

kockázatkezelés ellenálló képességét, és szembe kell tudniuk nézni a valamennyi ikt-

technológiai fejlesztést érintő kiberfenyegetések gyors fejlődésével; 

– a számítási felhőre vonatkozó szabványoknak egymáshoz kell közelíteniük, hogy a 

számítási felhők minden tekintetben átjárhatóak legyenek, ezáltal lehetővé téve a 

hordozhatóságot; 

– az adatokra vonatkozó szabványoknak támogatniuk kell az ágazatközi, 

interdiszciplináris adatáramokat, az adatok és metaadatok jobb interoperabilitását, a 

szemantifikációt is beleértve, és hozzá kell járulniuk az óriási méretű adathalmazok 

referenciaszerkezetének kidolgozásához; 

– a dolgok internetére vonatkozó szabványoknak kezelniük kell a jelenlegi 

szétszabdaltságot, anélkül, hogy az igen gyorsan fejlődő ágazatban akadályoznák az 

innovációt; 

35. elismeri, hogy a hatékony 5G kommunikációs hálózatok az interoperabilitás és a 

biztonság megteremtése terén kritikus módon függnek a közös szabványoktól, emlékeztet 
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azonban arra, hogy a megbízható 5G hálózat alapja egy nagyon nagy kapacitású hálózat 

fejlesztése; 

36. megállapítja, hogy az adatközpontú gazdaság sikerének alapja a digitális szakadék és 

kirekesztés felszámolása érdekében a tágabb ikt-ökoszisztéma, magasan képzett 

szakértőkkel és szakképzett személyekkel; 

37. az európai ipar digitalizálása céljából ösztönzi az ipari szerkezeti referenciamodell 4.0 

Unió általi elfogadását; 

38. hangsúlyozza, hogy fontos a platformok és adatbázisok európai szintű összekapcsolása, 

amellyel javítható a hálózatok és a rendszerek átjárhatósága; 

39. kiemeli, hogy a berendezések, a műszaki megoldások és szolgáltatások átjárhatósága és 

teljesítménye az ikt-szabványosítás kulcseleme; 

40. úgy véli, hogy az ikt-szabványosítás a termékkkövetelmények meghatározása mellett az 

innovatív technológiák fejlesztésére is kiterjed; 

41. kéri a Bizottságot, hogy támogasson olyan európai szabványokat, amelyek az európai 

szinten kialakított eszközökhöz egyenlő hozzáférést biztosítani képes, nyílt forráskódú 

eszközöket támogatnak; 

42. kéri a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet az ágazatközi, nyelveken átívelő 

szabványok előmozdításában és a magánéletet védő, megbízható és biztonságos 

szolgáltatások támogatásában; 

43. hangsúlyozza, hogy az egységes (műszaki) mechanizmusok hozzájárulnak a fejlesztési, 

gyártási és hitelesítési költségek csökkentéséhez és a párhuzamosságok elkerüléséhez; 

44. hangsúlyozza, hogy a szabványosítás olyan egységes folyamat kialakítását is magában 

foglalja, amely fenntartható és valamennyi tagállamban átültethető; 

45. kéri a Bizottságot, hogy informális eszmecsere útján évenkénti rendszerességgel 

tájékoztassa a Parlamentet az ikt-területre vonatkozó szabványosítás eredményeiről, 

továbbá arról, hogy ez hogyan járul hozzá az EU versenyképességéhez és növekedéséhez. 
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