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Pozměňovací návrh 1
Frank Engel

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na sdělení Komise ze dne 
25. června 2008 nazvané „Zelenou malým 
a středním podnikům“ – „Small Business 
Act“ pro Evropu (KOM(2008)0394), 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Heide Rühle

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na sdělení Komise ze dne 
25. června 2008 nazvané „Zelenou malým 
a středním podnikům“ – „Small Business 
Act“ pro Evropu (KOM(2008)0394), 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Othmar Karas

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na sdělení Komise ze dne 
25. června 2008 nazvané „Zelenou malým 
a středním podnikům“ – „Small Business 
Act“ pro Evropu (KOM(2008)0394), 

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Montiho zpráva 
o nové strategii pro jednotný trh 
zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat 
evropský proces normalizace, zachovat 
přínosy stávajícího systému a nalézt 
správnou rovnováhu mezi evropskými 
a vnitrostátními hledisky,

D. vzhledem k tomu, že Montiho zpráva 
o nové strategii pro jednotný trh potvrzuje, 
že normalizace je klíčovým prvkem 
z hlediska řádného řízení jednotného 
trhu, a zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat 
evropský proces normalizace, zachovat 
přínosy stávajícího systému a nalézt 
správnou rovnováhu mezi evropskými 
a vnitrostátními hledisky,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podle VII. zásady 
zákona o drobném podnikání (Small 
Business Act) je důležité podporovat účast 
malých a středních podniků při 
normalizaci a chránit jejich zájmy,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podle VII. zásady 
zákona o drobném podnikání (Small 
Business Act) je důležité podporovat účast 
malých a středních podniků při 
normalizaci a chránit jejich zájmy,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že rozvoj 
evropských norem přispívá k rozvoji 
celosvětových norem, které jsou i nadále 
základním cílem,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že evropská 
normalizace funguje v rámci 
celosvětového ekosystému, zároveň 
se na základě nejrůznějších vztahů snaží 
tento systém spoluvytvářet a opírá 
se přitom o určité struktury a účelový 
soubor postupů pro vytváření norem, jak 
je uplatňují organizace CEN a CENELEC 
na základě vnitrostátního delegování 
pravomocí a organizace ETSI na základě 
přímého členství,



PE448.863v01-00 6/69 AM\830662CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Damien Abad, Philippe Juvin, Catherine Soullie, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že základním 
prvkem náročné zreformované evropské 
průmyslové politiky je moderní 
a přizpůsobivý evropský normalizační 
systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pokud má být 
současný systém i nadále úspěšný a má 
být schopen reagovat na potřeby 
nadcházejícího desetiletí, je nutné jej 
přehodnotit a vypracovat strategický 
přístup k evropské normalizaci,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá záměr Komise přezkoumat evropský 
systém normalizace s cílem zachovat jeho 

1. vítá záměr Komise přezkoumat evropský 
systém normalizace s cílem zachovat jeho 
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četné úspěšné prvky, zlepšit jeho 
nedostatky a nalézt správnou rovnováhu 
mezi evropskými a vnitrostátními hledisky; 
zdůrazňuje, že navrhovaný přezkum by 
měl být založen na silných stránkách 
stávajícího systému, který představuje 
stabilní základnu, na níž je možné stavět, 
a že by nemělo docházet k žádným 
radikálním změnám, které by oslabily 
klíčové hodnoty stávajícího systému;

četné úspěšné prvky, zlepšit jeho 
nedostatky a nalézt správnou rovnováhu 
mezi evropskými a vnitrostátními hledisky; 
zdůrazňuje, že navrhovaný přezkum by 
měl být založen na silných stránkách 
stávajícího systému, který představuje 
stabilní základnu, na níž je možné stavět, 
a že by nemělo docházet k žádným 
radikálním změnám, které by oslabily 
klíčové hodnoty stávajícího systému;
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
se zúčastněnými stranami hledala nové 
možnosti optimalizace účinného přijetí 
evropských norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá záměr Komise přezkoumat evropský 
systém normalizace s cílem zachovat jeho 
četné úspěšné prvky, zlepšit jeho 
nedostatky a nalézt správnou rovnováhu 
mezi evropskými a vnitrostátními hledisky; 
zdůrazňuje, že navrhovaný přezkum by 
měl být založen na silných stránkách 
stávajícího systému, který představuje 
stabilní základnu, na níž je možné stavět, 
a že by nemělo docházet k žádným 
radikálním změnám, které by oslabily 
klíčové hodnoty stávajícího systému;

1. vítá záměr Komise přezkoumat evropský 
systém normalizace s cílem zachovat jeho 
četné úspěšné prvky, zlepšit jeho 
nedostatky a nalézt správnou rovnováhu 
mezi evropskými, vnitrostátními 
a mezinárodními hledisky; zdůrazňuje, 
že navrhovaný přezkum by měl být založen 
na silných stránkách stávajícího systému, 
který představuje stabilní základnu, na níž 
je možné stavět, a že by nemělo docházet 
k žádným radikálním změnám, které by 
oslabily klíčové hodnoty stávajícího 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že návrh přezkumu 
stávajícího právního rámce pro evropskou 
normalizaci, který předložila Komise, musí 
doprovázet strategický dokument, kterým 
se stanoví komplexní akční rámec 
na evropské i vnitrostátní úrovni, včetně 
konkrétních návrhů na zlepšení, která nelze 
uskutečnit prostřednictvím přezkumu 
právních předpisů; zdůrazňuje, 
že strategický dokument by se neměl 
omezovat pouze na doporučení uvedená 
ve zprávě panelu EXPRESS;

3. žádá Komisi, aby k návrhu přezkumu 
stávajícího právního rámce pro evropskou 
normalizaci přiložila strategický 
dokument, kterým se stanoví komplexní 
akční rámec na evropské i vnitrostátní 
úrovni, včetně konkrétních návrhů 
na zlepšení, která nelze uskutečnit 
prostřednictvím přezkumu právních 
předpisů; zdůrazňuje, že strategický 
dokument by se neměl omezovat pouze 
na doporučení uvedená ve zprávě panelu 
EXPRESS;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá bílou knihu Komise nazvanou 
„Modernizace normalizace v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií v EU – kroky kupředu“ 
(KOM(2009)0324); vyzývá členské státy 
a Komisi, aby se řídily hlavními 
doporučeními obsaženými v bílé knize, 
aby bylo možné zajistit dostupnost 
příslušných celosvětových norem v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií a jejich uplatňování 
a využívání v rámci politik EU 
a při zadávání veřejných zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje záměr Komise začlenit 
do právního rámce evropské normalizace 
zásady dohody Světové obchodní 
organizace o technických překážkách 
obchodu (tedy transparentnost, otevřenost, 
nestrannost, konsenzus, účinnost, 
relevantnost a konzistentnost), aby se tak 
posílilo jejich uplatňování v rámci 
evropského systému normalizace;

4. podporuje záměr Komise začlenit 
do právního rámce evropské normalizace 
zásady dohody Světové obchodní 
organizace o technických překážkách 
obchodu (tedy transparentnost, otevřenost, 
nestrannost, konsenzus, účinnost, 
relevantnost a důslednost), aby se tak 
posílilo jejich uplatňování v rámci 
evropského systému normalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že začlenění zásad WTO 
do právního rámce by nemělo vést 
ke zvýšení počtu uznávaných evropských 
organizací pro normalizaci, než jsou 
stávající tři organizace, a sice CEN, 
CENELEC a Evropský institut 
pro normalizaci v telekomunikacích 
(ETSI),

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že tyto zásady by mohly 
doplňovat dodatečné prvky, jako např. 
jejich zachování, dostupnost, jakost, 
neutralita a odpovědnost; je přesvědčen, 
že všechny tyto zásady je třeba dále 
upřesnit a vymezit a že musí být zaveden 
specifický systém jejich monitorování 
s cílem zajistit, aby se při vytváření norem 
na podporu politik a právních předpisů 
EU tyto zásady uplatňovaly na vnitrostátní 
i evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě 
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
stran, a to zejména při přípravě norem 
na podporu právních předpisů a politik 
EU;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 19
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
stran, a to zejména při přípravě norem 
na podporu právních předpisů a politik EU;

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu „řádného
zastoupení“, vzhledem k tomu, že vždy, 
když se jedná o veřejný zájem, je nesmírně 
důležité řádně zohlednit hlediska všech 
zúčastněných stran, a to zejména 
při přípravě norem na podporu právních 
předpisů a politik EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě
zohlednit hlediska všech zúčastněných 

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vhodného zastoupení“, vzhledem k tomu, 
že vždy, když se jedná o veřejný zájem, je 
nesmírně důležité vhodným způsobem
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
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stran, a to zejména při přípravě norem 
na podporu právních předpisů a politik
EU;

stran, a to zejména při přípravě norem, 
které budou uvedeny v právních 
předpisech a politikách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
stran, a to zejména při přípravě norem na 
podporu právních předpisů a politik EU;

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu „řádného
zastoupení“, vzhledem k tomu, že vždy, 
když se jedná o veřejný zájem, je nesmírně 
důležité řádně zohlednit hlediska všech 
zúčastněných stran, a to zejména 
při přípravě norem na podporu právních 
předpisů a politik EU, a zároveň uznat 
dobrovolnou povahu evropské 
normalizace a nutnost získat pro práci 
nad jednotlivými normalizačními projekty 
nejschopnější technické odborníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
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aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě 
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
stran, a to zejména při přípravě norem 
na podporu právních předpisů a politik EU;

aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého a řádného zastoupení“, 
vzhledem k tomu, že vždy, když se jedná 
o veřejný zájem, je nesmírně důležité 
vyváženě zohlednit hlediska všech 
zúčastněných stran, pokud jde o účast 
společenských subjektů a malých 
a středních podniků 
ve vnitrostátních organizacích 
pro normalizaci, ale také zajištěním 
vhodného zastoupení v rámci evropských 
organizací pro normalizaci, a to zejména 
při přípravě norem na podporu právních 
předpisů a politik EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě 
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
stran, a to zejména při přípravě norem na 
podporu právních předpisů a politik EU;

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě 
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
stran, a to zejména při přípravě norem 
na podporu právních předpisů a politik EU;
princip „vyváženého zastoupení“ by 



PE448.863v01-00 14/69 AM\830662CS.doc

CS

se měl opírat o vznik určité formy podpory 
účasti společenských subjektů, které by 
měly být do této oblasti zapojeny, ovšem 
nemají na daný práci žádný obchodní 
zájem, např. spotřebitelských organizací, 
na normalizační práci;

Or. da

Pozměňovací návrh 24
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby malé a střední podniky a další 
společenské subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že je klíčové doplnit je o zásadu 
„vyváženého zastoupení“, vzhledem 
k tomu, že vždy, když se jedná o veřejný 
zájem, je nesmírně důležité vyváženě
zohlednit hlediska všech zúčastněných 
stran, a to zejména při přípravě norem 
na podporu právních předpisů a politik EU;

5. zdůrazňuje však, že tyto zásady nejsou 
samy o sobě dostatečné k zajištění toho, 
aby všechny subjekty – zejména ty, jež 
se angažují v oblasti zdraví a bezpečnosti, 
v oblasti spotřebitelských a ekologických 
zájmů – byly v procesu normalizace 
přiměřeně zastoupeny; domnívá se tedy, 
že vždy, když se jedná o veřejný zájem, je 
důležité zohlednit hlediska všech 
zúčastněných stran, a to zejména 
při přípravě norem na podporu právních 
předpisů a politik EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že Evropská unie i členské 
státy by měly umožnit, aby se při vytváření 
norem více přihlíželo k zájmům malých 
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a středních podniků a řemeslných 
podniků, a to na základě strategických 
opatření obsažených v zákoně o drobném 
podnikání a v souladu s jeho sedmou 
zásadou: poskytováním finanční podpory 
EU, snížením nákladů na přístup 
k normám, systematickým zveřejňováním 
stručných shrnutí evropských norem 
a vyváženým složením výborů 
pro normalizaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Catherine Soullie

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že malé a střední podniky, 
které ve skutečnosti tvoří značnou část 
evropského trhu, nejsou do systému 
normalizace dostatečně zapojeny, 
a nemohou proto plně využít výhod 
spojených s normalizací; domnívá se, že je 
nezbytné zvýšit jejich zastoupení a účast 
v tomto systému, zejména v technických 
výborech na úrovni členských států; 
požaduje, aby Evropská komise 
na základě hodnocení dopadu 
v souvislosti s přehodnocením evropského 
systému pro normalizaci nalezla nejlepší 
způsob, jak tohoto cíle dosáhnout 
a zároveň vyhodnotila nutnost nezbytného 
financování s cílem pomoci malým 
a středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 7 



PE448.863v01-00 16/69 AM\830662CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je si vědom toho, že normy v oblasti 
služeb často reagují na vnitrostátní 
specifika a jejich tvorba souvisí 
s potřebami trhu; zdůrazňuje však, 
že tvorba evropských norem v oblasti 
služeb, jak je stanoví směrnice 
2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, 
bude přínosná pro další harmonizaci 
v odvětví služeb, zvýší transparentnost, 
kvalitu a konkurenceschopnost evropských 
služeb a podpoří hospodářskou soutěž, 
inovaci, snižování překážek obchodu 
a ochranu spotřebitelů;

7. je si vědom toho, že normy v oblasti 
služeb často reagují na vnitrostátní 
specifika a jejich tvorba souvisí 
s potřebami trhu, se zájmem spotřebitelů 
a s veřejným zájmem; zdůrazňuje však, 
že tvorba evropských norem v oblasti 
služeb a vypracování vlastních zásad 
a značek kvality ze strany odborných 
společností, jak je stanovuje směrnice 
2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, 
může být přínosná pro další harmonizaci 
v odvětví služeb, zvýší transparentnost, 
kvalitu a konkurenceschopnost evropských 
služeb a podpoří hospodářskou soutěž, 
inovaci, snižování překážek obchodu 
a ochranu spotřebitelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje proto záměr Komise začlenit 
normy v oblasti služeb do právního rámce 
evropské normalizace, protože tento krok 
nejenže zajistí oznamování všech 
vnitrostátních norem v oblasti služeb, které 
by mohly potenciálně představovat 
technické překážky pro obchodování 
na vnitřním trhu, ale také poskytne Komisi 
řádný právní základ, na němž bude moci 
evropské organizace pro normalizaci –
tedy CEN, CENELEC a Evropský institut 
pro normalizaci v telekomunikacích 
(ETSI) – žádat, aby vytvořily normy 
v odvětví služeb;

8. podporuje proto záměr Komise začlenit 
normy v oblasti služeb do právního rámce 
evropské normalizace, protože tento krok 
zajistí oznamování všech vnitrostátních 
norem v oblasti služeb, které by mohly 
potenciálně představovat technické 
překážky pro obchodování na vnitřním 
trhu; zároveň zdůrazňuje, že příklon 
k novým normám v oblasti služeb nemá 
vycházet od veřejných orgánů, ale 
od příslušných podniků, které tyto normy 
v praxi samy potřebují;  

Or. de
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Pozměňovací návrh 29
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje proto záměr Komise začlenit 
normy v oblasti služeb do právního rámce 
evropské normalizace, protože tento krok 
nejenže zajistí oznamování všech 
vnitrostátních norem v oblasti služeb, 
které by mohly potenciálně představovat 
technické překážky pro obchodování 
na vnitřním trhu, ale také poskytne 
Komisi řádný právní základ, na němž 
bude moci evropské organizace
pro normalizaci – tedy CEN, CENELEC 
a Evropský institut pro normalizaci 
v telekomunikacích (ETSI) – žádat, 
aby vytvořily normy v odvětví služeb;

8. navrhuje, aby Komise vyzvala 
zúčastněné strany v oblasti poskytování 
služeb, aby vytvořily normy, které by byly 
součástí právního rámce evropských 
organizací pro normalizaci – tedy CEN, 
CENELEC a Evropského institutu
pro normalizaci v telekomunikacích 
(ETSI);

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anja Weisgerber, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje proto záměr Komise začlenit 
normy v oblasti služeb do právního rámce 
evropské normalizace, protože tento krok 
nejenže zajistí oznamování všech 
vnitrostátních norem v oblasti služeb, 
které by mohly potenciálně představovat 
technické překážky pro obchodování 
na vnitřním trhu, ale také poskytne
Komisi řádný právní základ, na němž bude 
moci evropské organizace pro normalizaci 
– tedy CEN, CENELEC a Evropský 
institut pro normalizaci v telekomunikacích 
(ETSI) – žádat, aby vytvořily normy 
v odvětví služeb;

8. podporuje proto snahy odborných 
společností o vytvoření vlastních zásad 
a značek kvality, jež by se používaly vedle 
právních předpisů členských států 
a evropských právních předpisů, kterými 
se řídí jednotlivé profese, a záměr Komise 
začlenit v případě služeb, pro něž je možné 
vytvořit normy a které nemají vlastní 
zásady a značky kvality vytvořené 
odbornými společnostmi, normy v oblasti 
služeb do právního rámce evropské 
normalizace; zdůrazňuje, že existují 
služby, které lze přesně vymezit, i takové, 
které vymezit nelze, přičemž vysoce 
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kvalifikované služby duševní či duchovní 
povahy z pohledu evropského pojetí práva 
definovat nelze a normalizace v této 
oblasti se může vztahovat pouze 
na rámcové podmínky (technické a věcné 
předběžné podmínky apod.); domnívá se, 
že normy v oblasti služeb, které splňují 
tato kritéria, poskytují Komisi řádný 
právní základ, na němž bude moci 
evropské organizace pro normalizaci – tedy 
CEN, CENELEC a Evropský institut 
pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) 
– žádat, aby vytvořily normy v odvětví 
služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje proto záměr Komise začlenit
normy v oblasti služeb do právního rámce 
evropské normalizace, protože tento krok 
nejenže zajistí oznamování všech 
vnitrostátních norem v oblasti služeb, které 
by mohly potenciálně představovat 
technické překážky pro obchodování 
na vnitřním trhu, ale také poskytne Komisi 
řádný právní základ, na němž bude moci 
evropské organizace pro normalizaci –
tedy CEN, CENELEC a Evropský institut 
pro normalizaci v telekomunikacích 
(ETSI) – žádat, aby vytvořily normy 
v odvětví služeb;

8. navrhuje, aby Komise vybízela 
účastníky k tomu, aby vytvářeli normy 
v oblasti služeb, které by byly součástí
právního rámce evropských organizací 
pro normalizaci, a sice CEN, CENELEC 
a Evropského institutu pro normalizaci 
v telekomunikacích (ETSI), aby bylo 
zajištěno oznamování všech vnitrostátních 
norem v oblasti služeb, které by mohly 
potenciálně představovat technické 
překážky pro obchodování na vnitřním 
trhu, a abychom se v konečném důsledku 
vyhnuli této fragmentaci mezi různými 
státními normami; vyzývá Komisi, aby 
v případě, že se výsledky, které získávají 
evropské organizace pro normalizaci 
na bázi dobrovolnosti, ukáží jako 
nedostatečné, zahrnula normy v oblasti 
služeb do právního rámce evropské 
normalizace, čímž by byl vytvořen právní 
základ, který by Komisi umožnil, aby 
evropské organizace pro normalizaci 
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požádala, aby vytvořily normy v odvětví 
služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Zuzana Roithová

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že je nutné, aby členské 
státy dospěly k dohodě o stanovení 
minimálních evropských norem 
pro výrobky, které ovlivňují zdravý vývoj 
obyvatel (jako je ortopedicky nezávadná 
obuv pro děti). Tyto normy by zajistily 
nejen stálou kvalitu zboží vyráběného 
v EU, ale také především výrazné zvýšení 
kvality zboží dováženého ze třetích zemí; 
vyzývá proto Komisi a evropské 
organizace pro normalizaci, aby 
s ohledem na výsledky vědeckých studií, 
podle nichž existuje vztah mezi 
ortopedicky závadnou obuví a zvyšujícím 
se počtem ortopedických vad u populace 
v členských státech EU, stanovily v této 
oblasti evropské normy;

Or. cs

Pozměňovací návrh 33
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že za účelem dalšího 
zvýšení ochrany spotřebitelů by měl být 
urychlen postup uplatňování norem, které 
se vztahují k směrnici o obecné 
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bezpečnosti výrobků;

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu opakuje, že evropská normalizace 
na podporu právních předpisů „nového 
přístupu“ se ukázala být úspěšným 
a významným nástrojem pro dokončení 
jednotného trhu; konstatuje, že počet 
normalizačních pověření na podporu 
právních předpisů v jiných oblastech než 
v těch, na něž se vztahuje „nový přístup“, 
se v posledních letech zvýšil, což dokazuje, 
že tento model byl přijat v celé řadě politik 
EU; domnívá se, že je vhodné rozšířit 
používání norem i na jiné oblasti právních 
předpisů a politik Unie, než je jednotný trh, 
s ohledem na specifičnost dotčených 
oblastí a v souladu se zásadami lepší právní 
úpravy;

9. znovu opakuje, že evropská normalizace 
na podporu právních předpisů „nového 
přístupu“ se ukázala být úspěšným 
a významným nástrojem pro dokončení 
jednotného trhu; konstatuje, že počet 
normalizačních pověření, které jsou 
uvedeny v právních předpisech v jiných 
oblastech než v těch, na něž se vztahuje 
„nový přístup“, se v posledních letech 
zvýšil, což dokazuje, že tento model byl 
přijat v celé řadě politik EU; domnívá se, 
že je vhodné podpořit uvádění norem 
i v jiných oblastech právních předpisů 
a politik Unie, než je jednotný trh, 
s ohledem na specifičnost dotčených 
oblastí a v souladu se zásadami lepší právní 
úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. znovu opakuje, že evropská normalizace 
na podporu právních předpisů „nového 
přístupu“ se ukázala být úspěšným 
a významným nástrojem pro dokončení 
jednotného trhu; konstatuje, že počet 
normalizačních pověření na podporu 

9. znovu opakuje, že evropská normalizace 
na podporu právních předpisů „nového 
přístupu“ se ukázala být úspěšným 
a významným nástrojem pro dokončení 
jednotného trhu; konstatuje, že počet 
normalizačních pověření na podporu 
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právních předpisů v jiných oblastech než 
v těch, na něž se vztahuje „nový přístup“, 
se v posledních letech zvýšil, což dokazuje, 
že tento model byl přijat v celé řadě politik 
EU; domnívá se, že je vhodné rozšířit 
používání norem i na jiné oblasti právních 
předpisů a politik Unie, než je jednotný 
trh, s ohledem na specifičnost dotčených 
oblastí a v souladu se zásadami lepší 
právní úpravy;

právních předpisů v jiných oblastech než 
v těch, na něž se vztahuje „nový přístup“, 
se v posledních letech zvýšil, což dokazuje, 
že tento model byl přijat v celé řadě politik 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Damien Abad, Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že je klíčové jasně 
oddělit právní předpisy a normalizaci, 
aby nedocházelo k nesprávné interpretaci, 
pokud jde o cíle právních předpisů 
a požadovanou úroveň ochrany; 
zdůrazňuje, že evropský zákonodárce musí 
být při stanovování zásadních požadavků 
regulace velmi obezřetný a přesný, zatímco 
Komise musí v pověřeních jasně a přesně 
stanovit cíle normalizační činnosti; 
zdůrazňuje, že úloha tvůrců norem by měla 
být omezena na stanovování technických 
prostředků k dosažení cílů stanovených 
zákonodárcem a zároveň na zajištění 
vysoké úrovně ochrany;

10. je přesvědčen, že je klíčové jasně 
oddělit právní předpisy a normalizaci, 
aby nedocházelo k nesprávné interpretaci, 
pokud jde o cíle právních předpisů 
a požadovanou úroveň ochrany; 
zdůrazňuje, že evropský zákonodárce musí 
být při stanovování zásadních požadavků 
regulace velmi obezřetný a přesný, zatímco 
Komise musí v pověřeních jasně a přesně 
stanovit cíle normalizační činnosti; 
zdůrazňuje, že úloha tvůrců norem by měla 
být omezena na stanovování technických 
prostředků k dosažení cílů stanovených 
zákonodárcem a také na zajištění vysoké 
úrovně ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. znovu opakuje, že je nutné, aby 
evropské normy byly vytvořeny v rozumné 
časové lhůtě, a to zejména v oblastech, 
kde jsou zapotřebí co nejdříve, aby bylo 
možné vyhovět požadavkům veřejných 
politik a rychle se měnícím podmínkám 
trhu; vyzývá proto evropské a státní 
normalizační orgány, aby i nadále 
zlepšovaly svou účinnost a měly přitom 
na paměti, že k procesu normalizace 
nemůže docházet na úkor zásady 
otevřenosti, kvality, transparentnosti 
a konsenzu všech zúčastněných stran;  

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. domnívá se, že k částečnému 
urychlení procesu normalizace dojde 
na základě dokonalejšího postupu 
konzultací mezi Komisí a evropskými 
organizacemi pro normalizaci před 
vydáním pověření, které by jim mělo 
umožnit rychleji (nelépe do dvou měsíců) 
informovat o tom, zda mají možnost 
ujmout se práce na vytváření norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. poukazuje na význam výboru 
uvedeného ve směrnici 98/34 coby fóra 
k diskuzi o otázkách týkajících se 
technických předpisů a normalizace, která 
probíhá mezi Evropskou komisí 
a členskými státy; domnívá se, že zástupci 
Evropského parlamentu by měli být zváni 
na schůze tohoto výboru (nebo jeho 
nástupce), které by měly být případně 
přístupné také pozorovatelům 
z evropských a státních organizací 
pro normalizaci a organizací 
zúčastněných stran na evropské úrovni, 
zejména v průběhu diskuze 
o normalizačních pověřeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila 
a uplatňovala lepší systémy pro koordinaci 
politiky normalizace a normalizačních 
činností; tyto systémy by se měly 
vztahovat na všechny aspekty veřejné 
politiky související s postupem 
normalizace, od přípravy a poskytnutí 
pověření až po monitorování činnosti 
technického výboru, a zároveň zajišťovat, 
že vytvořené normy splňují základní 
požadavky souvisejících právních 
předpisů, pokud jde o formální schválení, 
zveřejnění a používání norem;

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vybídla 
evropské organizace pro normalizaci 
(CEN, CENELEC, ETSI) k tomu, 
aby zdokonalily a sledovaly své postupy 
při koordinaci politiky normalizace 
a normalizačních činností; tyto systémy 
by se měly vztahovat na aspekty 
související s celým postupem normalizace, 
od přípravy a poskytnutí pověření,
přes monitorování činnosti technického 
výboru až po hodnocení, zda jsou určené 
normy v souladu s politikami EU 
a právními předpisy, které mohou 
existovat v příslušné oblasti;
vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
a racionalizovala postup poskytování 
normalizačních pověření evropským 
organizacím pro normalizaci, tak aby 
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zahrnoval fázi konzultace s příslušnými 
zúčastněnými stranami a důkladnou 
analýzu, která by zdůvodňovala potřebu 
další činnosti při vytváření norem, aby 
bylo zajištěno, že tvorba norem bude mít 
význam, že nebude docházet k jejich 
zdvojování a ke zbytečnému vytváření 
nejrůznějších norem a specifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
„konzultantů nového přístupu“ 
při ověřování toho, zda jsou 
harmonizované normy v souladu 
se souvisejícími právními předpisy EU; 
zdůrazňuje skutečnost, že tyto konzultanty 
v současnosti vybírají evropské organizace 
pro normalizaci a že konzultanti působí 
v jejich rámci, což pro tyto organizace 
představuje značnou administrativní zátěž 
a v některých případech to u zúčastněných 
subjektů vzbuzuje obavy ohledně 
nestrannosti a nezávislosti příslušného 
procesu; vyzývá proto Komisi, aby 
vyhodnotila, zda je stávající postupy třeba 
přezkoumat; dále se domnívá, že by 
Komise měla stanovit postup, kterým 
zajistí, že určené normy budou v souladu 
s ostatními politikami a právními předpisy 
EU, které nespadají do „nového přístupu“;

12. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
„konzultantů nového přístupu“ 
při ověřování toho, zda jsou 
harmonizované normy v souladu 
se souvisejícími právními předpisy EU; 
zdůrazňuje skutečnost, že tyto konzultanty 
v současnosti vybírají evropské organizace 
pro normalizaci a že konzultanti působí 
v jejich rámci, což pro tyto organizace 
představuje značnou administrativní zátěž 
a v některých případech to u zúčastněných 
subjektů vzbuzuje obavy ohledně 
nestrannosti a nezávislosti příslušného 
procesu; vyzývá proto Komisi, aby 
vyhodnotila, zda je stávající postupy třeba 
přezkoumat; dále se domnívá, že by 
Komise měla stanovit postup, kterým 
zajistí, že určené normy budou v souladu 
s ostatními politikami a právními předpisy 
EU, které nespadají do „nového přístupu“; 
je toho názoru, že by se tak mělo dít 
při tvorbě norem, aby v důsledku jejich 
následného zamítnutí nedocházelo 
ke zpoždění a k plýtvání prostředky 
a energií; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Edvard Kožušník, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, 
aby důkladněji kontrolovaly právě 
vytvořené normy, aby bylo zajištěno, 
že splňují požadavky pověření, zejména 
v případech, kdy se normy používají 
za účelem právních předpisů „nového 
přístupu“, a zároveň že při schvalování 
norem nedochází k závažnému zpoždění; 
má v úmyslu v rámci nadcházejícího 
přehodnocení evropského systému 
pro normalizaci uvažovat o možnosti, 
zda by Parlament neměl získat právo, 
které má v současnosti Komise a členské 
státy, a to právo zpochybnit určitou 
harmonizovanou normu, jež zřejmě 
nesplňuje veškeré základní požadavky 
odpovídajících právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. žádá Komisi, aby v zájmu 
transparentnosti důsledně zveřejňovala 
rozhodnutí o formálních námitkách vůči 
normám a zpřístupnila aktualizovanou 
tabulku všech kroků týkajících se 
formálních námitek; rovněž požaduje, aby 
Komise předkládala výroční zprávu 
o normalizačních pověřeních a o pokroku, 
kterého bylo dosaženo při jejich plnění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. vyzývá evropské organizace 
pro normalizaci, aby posílily své stávající 
mechanizmy odvolání, které se mají 
používat v případě rozporů týkajících se 
určité normy; podotýká, že stávající 
mechanizmy nemusejí být vždy účinné, 
jelikož jejich složení obvykle odráží 
postoje subjektů, které danou normu 
schválily; navrhuje proto, aby se jejich 
složení rozšířilo, tak aby zahrnovalo 
externí nezávislé odborníky, 
příp. zúčastněné strany z řad 
společenských subjektů, které jsou 
v současné době přidruženými členy nebo 
spolupracujícími stranami evropských 
organizací pro normalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. je si vědom toho, že stávající systém 
financování evropské normalizace 
ze strany EU často vede k nespokojenosti 
z důvodu měnících se pravidel, vysokých 
nákladů na kontrolu a zpoždění 
při schvalování plateb; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné snížit tyto náklady 
a vysokou administrativní zátěž, které 
v některých případech převažují 
nad výhodami poskytnuté finanční 
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pomoci, a to v souladu s finančními 
předpisy EU; domnívá se, že Komise 
a evropské organizace pro normalizaci by 
měly zlepšit vzájemnou spolupráci, aby byl 
zaručen stabilní a snadno použitelný 
rámec pro unijní finanční příspěvek 
k vytváření evropských norem, který by 
podstatným způsobem zvýšil účinnost 
tohoto systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12e. vyjadřuje svou podporu dobrovolné 
evropské certifikační značce Keymark, 
kterou vlastní organizace 
CEN/CENELEC a která dokládá soulad 
s evropskými normami; zdůrazňuje, 
že značka Keymark je cennou alternativou 
nejrůznějších státních certifikačních 
systémů, které zahrnují řadu zkoušek 
a označování produktů v několika 
členských státech, a mohou proto 
představovat překážku obchodu v rámci 
mezinárodního trhu a v případě malých 
podniků vést ke značným nákladům, které 
se mohou odrazit ve vyšších cenách 
pro spotřebitele; doporučuje proto státním 
normalizačním orgánům a jiným státním 
certifikačním orgánům, aby značku 
Keymark propagovaly jako alternativu 
certifikačních systémů jednotlivých 
členských států; vyzývá také k zahájení 
celoevropské informační kampaně, která 
by zvýšila informovanost podniků 
a spotřebitelů o výhodách značky 
Keymark;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá tedy evropské a vnitrostátní 
organizace pro normalizaci, aby 
podporovaly všechny zúčastněné subjekty 
a usnadňovaly jim efektivní účast 
v procesu normalizace, zejména pokud 
se jedná o zástupce malých a středních 
podniků (MSP), spotřebitelů (včetně 
zdravotně postižených osob a zranitelných 
spotřebitelů), ekologů a pracovníků 
a o orgány zastupující jiné společenské 
zájmy;

14. vyzývá tedy evropské a vnitrostátní 
organizace pro normalizaci, aby 
podporovaly všechny zúčastněné subjekty 
a usnadňovaly jim efektivní účast 
v procesu normalizace, zejména pokud 
se jedná o zástupce malých a středních 
podniků (MSP), spotřebitelů (včetně 
zdravotně postižených osob a ohrožených
spotřebitelů), ekologů a pracovníků 
a o orgány zastupující jiné společenské 
zájmy; toto usnadnění by mohlo 
mj. zahrnovat větší možnost poskytovat 
pomoc zejména stranám, které nemají 
obchodní zájem na procesu normalizace, 
např. zástupcům spotřebitelů;  

Or. da

Pozměňovací návrh 48
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Catherine Soullie, Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá tedy evropské a vnitrostátní 
organizace pro normalizaci, aby 
podporovaly všechny zúčastněné subjekty 
a usnadňovaly jim efektivní účast 
v procesu normalizace, zejména pokud 
se jedná o zástupce malých a středních 
podniků (MSP), spotřebitelů (včetně 
zdravotně postižených osob a zranitelných 
spotřebitelů), ekologů a pracovníků
a o orgány zastupující jiné společenské 
zájmy;

14. vyzývá tedy evropské a vnitrostátní 
organizace pro normalizaci, aby 
podporovaly všechny zúčastněné subjekty 
a usnadňovaly jim efektivní účast 
v procesu normalizace, zejména pokud 
se jedná o zástupce malých a středních 
podniků (MSP) a všechny zúčastněné 
strany, které zastupují veřejný zájem, jako 
např. spotřebitele (včetně zdravotně 
postižených osob a zranitelných 
spotřebitelů), ekology a pracovníky
a orgány zastupující jiné společenské 
zájmy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za 
účelem zastupování těchto zúčastněných 
stran musí pokračovat nejméně do roku 
2020;

15. kriticky se staví k tomu, že zastoupení
společenských subjektů ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé
a že při zvyšování účasti společenských 
subjektů na vnitrostátní úrovni byl 
od 90. let 20. stol. zaznamenán jen velmi 
omezený pokrok; vyzývá proto Komisi, 
aby zjistila důvody nízké úrovně 
zastoupení společenských subjektů 
na úrovni členských států a aby 
na základě získaných výsledků 
příp. vypracovala pro členské státy 
závazné předpisy, které společenským 
subjektům zajistí přístup k procesu 
normalizace ve vlastním členském státě;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že je třeba dosáhnout většího 
pokroku při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
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pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

úrovni a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů a malých 
a středních podniků na evropské úrovni, 
aby tak bylo možné účinněji zohlednit 
jejich hlediska vzhledem k tomu, že jejich 
zastoupení ve vnitrostátních technických 
výborech je i nadále slabé; konstatuje, 
že při zvyšování účasti společenských 
subjektů a malých a středních podniků 
na vnitrostátní úrovni byl zaznamenán jen 
velmi omezený pokrok a že finanční 
i politická podpora evropských organizací 
zřízených za účelem zastupování těchto 
zúčastněných stran musí pokračovat 
nejméně do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů a malých 
a středních podniků na evropské úrovni, 
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zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

aby tak bylo možné účinněji zohlednit 
jejich hlediska vzhledem k tomu, že jejich 
zastoupení ve vnitrostátních technických 
výborech je i nadále slabé; konstatuje, 
že při zvyšování účasti společenských 
subjektů a malých a středních podniků 
na vnitrostátní úrovni byl zaznamenán jen 
velmi omezený pokrok a že finanční 
i politická podpora evropských organizací 
zřízených za účelem zastupování těchto 
zúčastněných stran musí pokračovat 
nejméně do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mitro Repo, Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních
technických výborech je ve většině 
členských států i nadále slabé; konstatuje, 
že při zvyšování účasti společenských 
subjektů byl ve většině členských států 
zaznamenán jen velmi omezený úspěch
a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí být zachována a posílena nejméně 
do roku 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů a malých 
a středních podniků na evropské úrovni, 
aby tak bylo možné účinněji zohlednit 
jejich hlediska vzhledem k tomu, že jejich 
zastoupení ve vnitrostátních technických 
výborech je v mnoha členských státech 
i nadále slabé; konstatuje, že při zvyšování 
účasti společenských subjektů a malých 
a středních podniků byl v těchto zemích 
zaznamenán jen velmi omezený úspěch
a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí být zachována a posílena nejméně 
do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
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evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat, aby mohly hrát 
důležitější úlohu při poskytování 
poradenství členským státům 
a zúčastněným sdružením v těchto státech, 
čímž by byla zaručena účast zúčastněných 
stran ve vnitrostátních paralelních 
výborech, které jsou zapojeny 
do evropských projektů normalizace; vítá 
snahu evropských organizací 
pro normalizaci a státních 
normalizačních orgánů o realizaci „sady 
58 doporučení“ obsažených ve studii 
o přístupu k normám a doporučení 
uvedených ve zprávě EXPRESS s ohledem 
na zlepšení přístupu všech zúčastněných 
stran k normám; 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
malých a středních podniků, řemeslných 
podniků a společenských subjektů 
na evropské úrovni, aby tak bylo možné
účinněji zohlednit jejich hlediska vzhledem 
k tomu, že jejich zastoupení 
ve vnitrostátních technických výborech je 
i nadále slabé; konstatuje, že při zvyšování 
účasti malých a středních podniků, 
řemeslných podniků a společenských 
subjektů na vnitrostátní úrovni byl 
zaznamenán jen velmi omezený pokrok 
a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený 
pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí být přehodnocena a případně 
zvýšena nejméně do roku 2020;

Or. da

Pozměňovací návrh 58
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba zajistit přímou účast 
společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že při zvyšování účasti 
společenských subjektů na vnitrostátní 
úrovni byl zaznamenán jen velmi omezený

15. zdůrazňuje, že již od 90. let 20. století 
se uznává, že je třeba povzbuzovat přímou 
účast společenských subjektů na evropské 
úrovni, aby tak bylo možné účinněji 
zohlednit jejich hlediska vzhledem k tomu, 
že jejich zastoupení ve vnitrostátních 
technických výborech je i nadále slabé; 
konstatuje, že je nutné dosáhnout pokroku
při zvyšování účasti společenských 
subjektů na vnitrostátní úrovni; domnívá 
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pokrok a že finanční i politická podpora 
evropských organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

se, že finanční i politická podpora státních
organizací zřízených za účelem 
zastupování těchto zúčastněných stran 
musí pokračovat nejméně do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací 
pro normalizaci; doporučuje – aniž by 
byla dotčena zásada vnitrostátního 
delegování pravomocí –, aby všem těmto 
organizacím bylo poskytnuto hlasovací 
právo v technických orgánech evropských 
organizací pro normalizaci, pod 
podmínkou, že budou jejich přidruženými 
členy nebo spolupracujícími partnery 
a budou se účastnit dané činnosti 
na technické úrovni; domnívá se také, 
že by těmto organizacím mělo být za 
stejných podmínek poskytnuto symbolické 
hlasovací právo při formálním přijímání 
norem, které by se nemuselo nutně 
započítávat do výsledku hlasování, ale 
sloužilo by jako ukazatel toho, jakou 
podporu má určitá norma mezi všemi 
zúčastněnými stranami;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro 
normalizaci; doporučuje – aniž by byla 
dotčena zásada vnitrostátního delegování 
pravomocí –, aby všem těmto organizacím 
bylo poskytnuto hlasovací právo 
v technických orgánech evropských 
organizací pro normalizaci, 
pod podmínkou, že budou jejich 
přidruženými členy nebo spolupracujícími 
partnery a budou se účastnit dané 
činnosti na technické úrovni; domnívá se 
také, že by těmto organizacím mělo být 
za stejných podmínek poskytnuto 
symbolické hlasovací právo při formálním 
přijímání norem, které by se nemuselo 
nutně započítávat do výsledku hlasování, 
ale sloužilo by jako ukazatel toho, jakou 
podporu má určitá norma mezi všemi 
zúčastněnými stranami;

16. domnívá se, že vnitrostátní organizace 
pro normalizaci musí hrát klíčovou úlohu 
při podpoře a podněcování účasti malých 
a středních podniků a společenských 
subjektů na normalizačním procesu, 
neboť podle zásady vnitrostátního 
delegování pravomocí vyplývá postoj 
vnitrostátních zástupců na evropské 
úrovni z diskusí, které se konaly v rámci 
vnitrostátních organizací pro normalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro 
normalizaci; doporučuje – aniž by byla 
dotčena zásada vnitrostátního delegování 
pravomocí –, aby všem těmto organizacím 
bylo poskytnuto hlasovací právo 
v technických orgánech evropských 
organizací pro normalizaci, 
pod podmínkou, že budou jejich 
přidruženými členy nebo spolupracujícími 
partnery a budou se účastnit dané 

16. domnívá se, že by těmto evropským 
organizacím mělo být poskytnuto 
symbolické hlasovací právo při formálním 
přijímání norem, které by se nemuselo 
nutně započítávat do výsledku hlasování, 
ale sloužilo by jako ukazatel toho, jakou 
podporu má určitá norma mezi všemi 
zúčastněnými stranami, pod podmínkou, 
že budou přidruženými členy nebo 
spolupracujícími partnery těchto 
organizací a budou se účastnit dané 
činnosti na technické úrovni;
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činnosti na technické úrovni; domnívá se 
také, že by těmto organizacím mělo být 
za stejných podmínek poskytnuto 
symbolické hlasovací právo při formálním 
přijímání norem, které by se nemuselo 
nutně započítávat do výsledku hlasování, 
ale sloužilo by jako ukazatel toho, jakou 
podporu má určitá norma mezi všemi 
zúčastněnými stranami;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro 
normalizaci; doporučuje – aniž by byla 
dotčena zásada vnitrostátního delegování 
pravomocí –, aby všem těmto organizacím 
bylo poskytnuto hlasovací právo 
v technických orgánech evropských 
organizací pro normalizaci, 
pod podmínkou, že budou jejich 
přidruženými členy nebo spolupracujícími 
partnery a budou se účastnit dané činnosti 
na technické úrovni; domnívá se také, 
že by těmto organizacím mělo být 
za stejných podmínek poskytnuto 
symbolické hlasovací právo při formálním 
přijímání norem, které by se nemuselo 
nutně započítávat do výsledku hlasování, 
ale sloužilo by jako ukazatel toho, jakou 
podporu má určitá norma mezi všemi 
zúčastněnými stranami;

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro 
normalizaci; doporučuje – aniž by byla 
dotčena zásada vnitrostátního delegování 
pravomocí –, aby všem těmto organizacím 
bylo poskytnuto hlasovací právo 
v technických orgánech evropských 
organizací pro normalizaci, 
pod podmínkou, že budou jejich 
přidruženými členy nebo spolupracujícími 
partnery a budou se účastnit dané činnosti 
na technické úrovni; domnívá se také, 
že by těmto organizacím mělo být 
za stejných podmínek poskytnuto hlasovací 
právo při formálním přijímání norem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro 
normalizaci; doporučuje – aniž by byla 
dotčena zásada vnitrostátního delegování 
pravomocí –, aby všem těmto organizacím 
bylo poskytnuto hlasovací právo 
v technických orgánech evropských
organizací pro normalizaci, 
pod podmínkou, že budou jejich 
přidruženými členy nebo spolupracujícími 
partnery a budou se účastnit dané činnosti 
na technické úrovni; domnívá se také, 
že by těmto organizacím mělo být 
za stejných podmínek poskytnuto 
symbolické hlasovací právo při formálním 
přijímání norem, které by se nemuselo 
nutně započítávat do výsledku hlasování, 
ale sloužilo by jako ukazatel toho, jakou 
podporu má určitá norma mezi všemi 
zúčastněnými stranami;

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro 
normalizaci; doporučuje – aniž by byla 
dotčena zásada vnitrostátního delegování 
pravomocí –, aby všem těmto organizacím 
bylo poskytnuto hlasovací právo 
v technických orgánech evropských 
organizací pro normalizaci, 
pod podmínkou, že budou jejich 
přidruženými členy nebo spolupracujícími 
partnery a budou se účastnit dané činnosti 
na technické úrovni; domnívá se také, 
že by těmto organizacím mělo být 
za stejných podmínek poskytnuto 
symbolické hlasovací právo při formálním 
přijímání norem, které by sloužilo jako 
ukazatel toho, jakou podporu má určitá 
norma mezi všemi zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací pro 
normalizaci; doporučuje – aniž by byla 
dotčena zásada vnitrostátního delegování 
pravomocí –, aby všem těmto organizacím 
bylo poskytnuto hlasovací právo 

16. domnívá se, že tyto evropské 
organizace musí získat silnější úlohu 
v rámci evropských organizací 
pro normalizaci;
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v technických orgánech evropských 
organizací pro normalizaci, 
pod podmínkou, že budou jejich 
přidruženými členy nebo spolupracujícími 
partnery a budou se účastnit dané 
činnosti na technické úrovni; domnívá se 
také, že by těmto organizacím mělo být 
za stejných podmínek poskytnuto 
symbolické hlasovací právo při formálním 
přijímání norem, které by se nemuselo 
nutně započítávat do výsledku hlasování, 
ale sloužilo by jako ukazatel toho, jakou 
podporu má určitá norma mezi všemi 
zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá současný vývoj v Mezinárodní 
organizaci pro normalizaci (ISO), 
zejména model použitý k vytvoření normy 
ISO 26000 pro sociální odpovědnost, kdy 
vnitrostátní orgány pro normalizaci směly 
do příslušné pracovní skupiny jmenovat 
pouze jednoho zástupce z každé ze šesti 
určených kategorií zúčastněných subjektů 
(průmysl, spotřebitelé, správa, pracovníci, 
nevládní organizace a ostatní – služba, 
podpora, výzkum aj.);

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá současný vývoj v Mezinárodní 
organizaci pro normalizaci (ISO), 
zejména model použitý k vytvoření normy 
ISO 26000 pro sociální odpovědnost, kdy 
vnitrostátní orgány pro normalizaci směly 
do příslušné pracovní skupiny jmenovat 
pouze jednoho zástupce z každé ze šesti 
určených kategorií zúčastněných subjektů 
(průmysl, spotřebitelé, správa, pracovníci, 
nevládní organizace a ostatní – služba, 
podpora, výzkum aj.);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá současný vývoj v Mezinárodní 
organizaci pro normalizaci (ISO), zejména
model použitý k vytvoření normy ISO 
26000 pro sociální odpovědnost, kdy 
vnitrostátní orgány pro normalizaci směly 
do příslušné pracovní skupiny jmenovat 
pouze jednoho zástupce z každé ze šesti 
určených kategorií zúčastněných subjektů 
(průmysl, spotřebitelé, správa, pracovníci, 
nevládní organizace a ostatní – služba, 
podpora, výzkum aj.);

17. doporučuje evropským organizacím 
pro normalizaci, aby se zaměřily 
na současný vývoj v organizaci ISO, 
například na konkrétní model použitý 
k vytvoření normy ISO 26000 pro sociální 
odpovědnost, kdy vnitrostátní orgány 
pro normalizaci směly do příslušné 
pracovní skupiny jmenovat pouze jednoho 
zástupce z každé ze šesti určených 
kategorií zúčastněných subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá současný vývoj v Mezinárodní 
organizaci pro normalizaci (ISO), zejména 
model použitý k vytvoření normy ISO 
26000 pro sociální odpovědnost, kdy 
vnitrostátní orgány pro normalizaci směly 
do příslušné pracovní skupiny jmenovat 
pouze jednoho zástupce z každé ze šesti 
určených kategorií zúčastněných subjektů 
(průmysl, spotřebitelé, správa, pracovníci, 
nevládní organizace a ostatní – služba, 
podpora, výzkum aj.);

17. vítá současný vývoj v Mezinárodní 
organizaci pro normalizaci (ISO), zejména 
model použitý k vytvoření normy ISO 
26000 pro sociální odpovědnost, kdy 
vnitrostátní orgány pro normalizaci směly 
do příslušné pracovní skupiny jmenovat 
pouze jednoho zástupce z každé ze šesti 
určených kategorií zúčastněných subjektů 
(průmysl, spotřebitelé, správa, pracovníci, 
nevládní organizace a ostatní – služba, 
podpora, výzkum aj.); domnívá se 
nicméně, že kategorie průmyslu by měla 
být případně zastoupena druhým 
odborníkem zastupujícím malé a střední 
podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá současný vývoj v Mezinárodní 
organizaci pro normalizaci (ISO), zejména 
model použitý k vytvoření normy ISO 
26000 pro sociální odpovědnost, kdy 
vnitrostátní orgány pro normalizaci směly 
do příslušné pracovní skupiny jmenovat 
pouze jednoho zástupce z každé ze šesti 
určených kategorií zúčastněných subjektů 
(průmysl, spotřebitelé, správa, pracovníci, 
nevládní organizace a ostatní – služba, 
podpora, výzkum aj.);

17. doporučuje evropským organizacím 
pro normalizaci, aby sledovaly a případně 
zohlednily současný vývoj v Mezinárodní 
organizaci pro normalizaci (ISO), zejména 
model použitý k vytvoření normy ISO 
26000 pro sociální odpovědnost, kdy 
vnitrostátní orgány pro normalizaci směly 
do příslušné pracovní skupiny jmenovat 
pouze jednoho zástupce z každé ze šesti 
určených kategorií zúčastněných subjektů 
(průmysl, spotřebitelé, správa, pracovníci, 
nevládní organizace a ostatní – služba,
podpora, výzkum aj.), a aby případně 
zajistily, aby byli řádným způsobem 
zastoupeni i slabší účastníci a aby 
nedocházelo ke zbytečné duplikaci 
činnosti vykonávané již na mezinárodní 
úrovni;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je předem stanoven počet míst
pro různé zúčastněné subjekty, by ve 
srovnání s tradičním procesem tvorby 
norem na podporu politik a právních 
předpisů EU představovaly významné 
zlepšení; je přesvědčen, že i přes stávající 
problémy při rozšiřování tohoto modelu 
založeného na zapojení mnoha 
zúčastněných stran by tento přístup měly 
neprodleně vyzkoušet i evropské 
organizace pro normalizaci jako 
k alternativu při tvorbě norem v oblastech 
veřejného zájmu, aby se tak zajistil 
vyvážený rozhodovací proces; navrhuje, 
aby výbor 98/34 (nebo jeho nástupce) měl 
při posuzování pověření možnost 
rozhodnout, zda použije tento alternativní 
model, v případě, že je pro danou normu 
klíčové zajistit širší zapojení zúčastněných 
stran; zdůrazňuje, že by tento model nijak 
nenarušil zásadu vnitrostátního 
delegování pravomocí, protože návrh 
normy by byl i nadále přezkoumáván 
vnitrostátními paralelními výbory 
a na základě váženého hlasování 
schvalován vnitrostátními organizacemi 
pro normalizaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je předem stanoven počet míst 
pro různé zúčastněné subjekty, 
by ve srovnání s tradičním procesem 
tvorby norem na podporu politik 
a právních předpisů EU představovaly 
významné zlepšení; je přesvědčen, 
že i přes stávající problémy při rozšiřování 
tohoto modelu založeného na zapojení 
mnoha zúčastněných stran by tento 
přístup měly neprodleně vyzkoušet 
i evropské organizace pro normalizaci 
jako k alternativu při tvorbě norem 
v oblastech veřejného zájmu, aby se tak 
zajistil vyvážený rozhodovací proces; 
navrhuje, aby výbor 98/34 (nebo jeho 
nástupce) měl při posuzování pověření 
možnost rozhodnout, zda použije tento 
alternativní model, v případě, že je 
pro danou normu klíčové zajistit širší 
zapojení zúčastněných stran; zdůrazňuje, 
že by tento model nijak nenarušil zásadu 
vnitrostátního delegování pravomocí, 
protože návrh normy by byl i nadále 
přezkoumáván vnitrostátními paralelními 
výbory a na základě váženého hlasování 
schvalován vnitrostátními organizacemi 
pro normalizaci;

vypouští se 

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je předem stanoven počet míst 
pro různé zúčastněné subjekty, 
by ve srovnání s tradičním procesem 
tvorby norem na podporu politik 

vypouští se



PE448.863v01-00 44/69 AM\830662CS.doc

CS

a právních předpisů EU představovaly 
významné zlepšení; je přesvědčen, 
že i přes stávající problémy při rozšiřování 
tohoto modelu založeného na zapojení 
mnoha zúčastněných stran by tento 
přístup měly neprodleně vyzkoušet 
i evropské organizace pro normalizaci 
jako k alternativu při tvorbě norem 
v oblastech veřejného zájmu, aby se tak 
zajistil vyvážený rozhodovací proces; 
navrhuje, aby výbor 98/34 (nebo jeho 
nástupce) měl při posuzování pověření 
možnost rozhodnout, zda použije tento 
alternativní model, v případě, že je 
pro danou normu klíčové zajistit širší 
zapojení zúčastněných stran; zdůrazňuje, 
že by tento model nijak nenarušil zásadu 
vnitrostátního delegování pravomocí, 
protože návrh normy by byl i nadále 
přezkoumáván vnitrostátními paralelními 
výbory a na základě váženého hlasování 
schvalován vnitrostátními organizacemi 
pro normalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je předem stanoven počet míst 
pro různé zúčastněné subjekty, by 
ve srovnání s tradičním procesem tvorby 
norem na podporu politik a právních 
předpisů EU představovaly významné 
zlepšení; je přesvědčen, že i přes stávající 
problémy při rozšiřování tohoto modelu 
založeného na zapojení mnoha 
zúčastněných stran by tento přístup měly 
neprodleně vyzkoušet i evropské 
organizace pro normalizaci jako 
k alternativu při tvorbě norem v oblastech 

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je vytvořen alternativní model 
s předem stanoveným počtem míst pro 
různé zúčastněné strany, by ve srovnání 
s tradičním procesem tvorby norem na 
podporu politik a právních předpisů EU 
představovaly významné zlepšení; je 
přesvědčen, že i přes stávající problémy 
při rozšiřování tohoto modelu by tento 
přístup měly neprodleně vyzkoušet 
i evropské organizace pro normalizaci jako 
alternativu při tvorbě norem v oblastech 
mimořádného veřejného zájmu, aby se tak 
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veřejného zájmu, aby se tak zajistil 
vyvážený rozhodovací proces; navrhuje, 
aby výbor 98/34 (nebo jeho nástupce) měl 
při posuzování pověření možnost 
rozhodnout, zda použije tento alternativní 
model, v případě, že je pro danou normu 
klíčové zajistit širší zapojení zúčastněných 
stran; zdůrazňuje, že by tento model nijak 
nenarušil zásadu vnitrostátního delegování 
pravomocí, protože návrh normy by byl 
i nadále přezkoumáván vnitrostátními 
paralelními výbory a na základě váženého 
hlasování schvalován vnitrostátními 
organizacemi pro normalizaci;

zajistil vyvážený rozhodovací proces; 
navrhuje, aby výbor 98/34 (nebo jeho 
nástupce) měl při posuzování pověření 
možnost rozhodnout, zda použije tento 
alternativní model, v případě, že je 
pro danou normu klíčové zajistit širší 
zapojení zúčastněných stran; vybízí 
Evropskou komisi, aby navrhla způsob, 
kterým by zajistila financování účasti 
zúčastněných stran v rámci alternativního 
modelu; zdůrazňuje, že by tento model 
nijak nenarušil zásadu vnitrostátního 
delegování pravomocí, protože návrh 
normy by byl i nadále přezkoumáván 
vnitrostátními paralelními výbory 
a na základě váženého hlasování 
schvalován vnitrostátními organizacemi 
pro normalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Mitro Repo, Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je předem stanoven počet míst 
pro různé zúčastněné subjekty, 
by ve srovnání s tradičním procesem 
tvorby norem na podporu politik 
a právních předpisů EU představovaly 
významné zlepšení; je přesvědčen, 
že i přes stávající problémy při rozšiřování
tohoto modelu založeného na zapojení 
mnoha zúčastněných stran by tento 
přístup měly neprodleně vyzkoušet 
i evropské organizace pro normalizaci jako 
k alternativu při tvorbě norem v oblastech 
veřejného zájmu, aby se tak zajistil 
vyvážený rozhodovací proces; navrhuje, 
aby výbor 98/34 (nebo jeho nástupce) měl 
při posuzování pověření možnost 
rozhodnout, zda použije tento alternativní 

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je vytvořen alternativní model 
s předem stanoveným počtem míst pro 
různé zúčastněné strany, by ve srovnání 
s tradičním procesem tvorby norem 
na podporu politik a právních předpisů EU 
představovaly významné zlepšení; je 
přesvědčen, že využití tohoto modelu by 
měly neprodleně vyzkoušet i evropské 
organizace pro normalizaci jako alternativu 
při tvorbě norem v oblastech 
mimořádného veřejného zájmu, aby se tak 
zajistil vyvážený rozhodovací proces; 
navrhuje, aby výbor 98/34 (nebo jeho 
nástupce) měl při posuzování pověření 
možnost rozhodnout, zda použije tento 
alternativní model, v případě, že je pro 
danou normu klíčové zajistit širší zapojení 
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model, v případě, že je pro danou normu 
klíčové zajistit širší zapojení zúčastněných 
stran; zdůrazňuje, že by tento model nijak 
nenarušil zásadu vnitrostátního delegování 
pravomocí, protože návrh normy by byl i 
nadále přezkoumáván vnitrostátními 
paralelními výbory a na základě váženého 
hlasování schvalován vnitrostátními 
organizacemi pro normalizaci;

zúčastněných stran; vybízí Evropskou 
komisi, aby navrhla způsob, kterým by 
zajistila financování účasti zúčastněných 
stran v rámci alternativního modelu;
zdůrazňuje, že by tento model nijak 
nenarušil zásadu vnitrostátního delegování 
pravomocí, protože návrh normy by byl 
i nadále přezkoumáván vnitrostátními 
paralelními výbory a na základě váženého 
hlasování schvalován vnitrostátními 
organizacemi pro normalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že podobné postupy, 
při nichž je předem stanoven počet míst 
pro různé zúčastněné subjekty, by ve 
srovnání s tradičním procesem tvorby 
norem na podporu politik a právních 
předpisů EU představovaly významné 
zlepšení; je přesvědčen, že i přes stávající 
problémy při rozšiřování tohoto modelu 
založeného na zapojení mnoha 
zúčastněných stran by tento přístup měly 
neprodleně vyzkoušet i evropské 
organizace pro normalizaci jako 
k alternativu při tvorbě norem v oblastech 
veřejného zájmu, aby se tak zajistil 
vyvážený rozhodovací proces; navrhuje, 
aby výbor 98/34 (nebo jeho nástupce) měl 
při posuzování pověření možnost 
rozhodnout, zda použije tento alternativní 
model, v případě, že je pro danou normu 
klíčové zajistit širší zapojení zúčastněných 
stran; zdůrazňuje, že by tento model nijak 
nenarušil zásadu vnitrostátního 
delegování pravomocí, protože návrh 
normy by byl i nadále přezkoumáván 
vnitrostátními paralelními výbory 

18. domnívá se, že členské státy by měly  
finančně podporovat případy, kde existuje 
jednoznačný zájem společnosti, a zajistit 
tak, aby byly zastoupeny všechny 
zúčastněné strany, včetně malých 
a středních podniků;
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a na základě váženého hlasování 
schvalován vnitrostátními organizacemi 
pro normalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. chválí iniciativy CEN a CENELEC 
na zavedení procesu vzájemného 
hodnocení s cílem posoudit správné 
uplatňování zásad WTO (a dodatečných 
prvků) ze strany vnitrostátních organizací 
pro normalizaci a podnítit trvalé 
zlepšování a výměnu osvědčených 
postupů; zdůrazňuje, že tento projekt by 
měl sloužit jako účinný nástroj k posílení 
vnitrostátních organizací pro normalizaci 
a ke zvýšení účasti všech relevantních 
zainteresovaných stran na vnitrostátní 
úrovni; je přesvědčen, že by tento projekt 
měl zahrnovat všechny vnitrostátní 
organizace pro normalizaci a že by jeho 
realizace měla být kontrolována 
nezávislými audity; vyzývá CEN 
a CENELEC, aby vypracovaly a zveřejnily 
zprávu o výsledcích procesu vzájemného 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi a evropské organizace 20. žádá Komisi a evropské organizace 
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pro normalizaci, aby podporovaly 
vzdělávací programy a přijaly všechna 
opatření potřebná k tomu, aby slabší 
vnitrostátní organizace pro normalizaci, 
které v současnosti neprovozují 
sekretariáty technických výborů, zaujaly 
v procesu normalizace aktivnější úlohu;

pro normalizaci, aby podporovaly 
vzdělávací programy a přijaly všechna 
opatření potřebná k tomu, aby slabší 
vnitrostátní organizace pro normalizaci, 
které se v současnosti nepodílejí 
na činnosti spojené s evropskou 
normalizací na úrovni odpovídající jejich 
ekonomické struktuře, zaujaly v procesu 
normalizace aktivnější úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi a evropské organizace 
pro normalizaci, aby podporovaly 
vzdělávací programy a přijaly všechna 
opatření potřebná k tomu, aby slabší 
vnitrostátní organizace pro normalizaci, 
které v současnosti neprovozují 
sekretariáty technických výborů, zaujaly 
v procesu normalizace aktivnější úlohu;

20. žádá Komisi a evropské organizace 
pro normalizaci, aby podporovaly 
vzdělávací programy a přijaly všechna 
opatření potřebná k tomu, aby slabší 
vnitrostátní organizace pro normalizaci, 
které v současnosti neprovozují 
sekretariáty technických výborů, zaujaly 
v procesu normalizace aktivnější úlohu;
domnívá se, že tyto programy by se měly 
zaměřit zejména na malé a střední 
podniky tím, že budou upozorňovat 
na význam normalizace jakožto nabízející 
se strategický tržní nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi a evropské organizace 
pro normalizaci, aby podporovaly 

20. žádá Komisi a evropské organizace 
pro normalizaci, aby podporovaly 



AM\830662CS.doc 49/69 PE448.863v01-00

CS

vzdělávací programy a přijaly všechna 
opatření potřebná k tomu, aby slabší 
vnitrostátní organizace pro normalizaci, 
které v současnosti neprovozují 
sekretariáty technických výborů, zaujaly 
v procesu normalizace aktivnější úlohu;

vzdělávací programy a přijaly všechna 
opatření potřebná k tomu, aby slabší 
vnitrostátní organizace pro normalizaci, 
které v současnosti neprovozují 
sekretariáty technických výborů, zaujaly 
v procesu normalizace aktivnější úlohu
s cílem zvýšit důvěru ve vnitřní trh tím, 
že zajistí rovné podmínky; domnívá se, 
že tyto programy by se měly zaměřit i na 
malé a střední podniky tím, že budou 
upozorňovat na význam normalizace 
jakožto nabízející se strategický tržní 
nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
organizace pro normalizaci v některých 
členských státech narážejí na problémy 
s vnitrostátními zákonodárnými orgány, 
neboť význam normalizace a správné 
použití norem v právních předpisech jsou 
v mnoha případech chybně vykládány; 

Or. el

Pozměňovací návrh 81
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. uznává, že omezené zdroje jak 
vnitrostátních, tak evropských orgánů 
mohou narušit jejich účinné zapojení 
do procesu vytváření norem;
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Or. el

Pozměňovací návrh 82
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně
poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak 
umožnily jejich účast;

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv 
a poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak zajistily
jejich efektivní účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Mitro Repo, Catherine Stihler

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně
poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak 
umožnily jejich účast;

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv 
a poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak zajistily
jejich efektivní účast;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně 
poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak 
umožnily jejich účast;

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně 
poskytnou školení a finanční podporu 
slabším společenským subjektům, včetně 
malých a středních podniků, aby tak 
umožnily jejich účast;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně 
poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak 
umožnily jejich účast;

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně 
poskytnou finanční podporu malým 
a středním podnikům, řemeslným 
podnikům a slabším společenským 
subjektům, aby tak umožnily jejich účast;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 86
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně 
poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům, aby tak 
umožnily jejich účast;

21. naléhavě vyzývá členské státy, 
aby zajistily účinné zastoupení všech 
příslušných zúčastněných stran 
ve vnitrostátních technických výborech 
tím, že vytvoří mechanismy zajišťující 
monitorování a podávání zpráv a případně 
poskytnou finanční podporu slabším 
společenským subjektům a malým 
a středním podnikům, aby tak umožnily 
jejich účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá evropské organizace 
pro normalizaci a členské státy, 
aby pravidelně předkládaly Komisi zprávu 
o pokroku své činnosti, která by měla 
vycházet z konkrétních požadavků 
na hlášení, s cílem zajistit vyvážené 
zastoupení v technických subjektech 
odpovědných za vytváření určených 
norem; zdůrazňuje, že Komise by měla 
následně na základě těchto zpráv 
vypracovat zprávu, která bude pojednávat 
o krocích evropských a vnitrostátních 
organizací pro normalizaci a jejich 
dosažených výsledcích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vybízí vnitrostátní organizace 
pro normalizaci, aby slabším zúčastněným 
stranám zaručily volný přístup k výborům 
pro normalizaci a vytvořily nástroje 
k jejich lepšímu zapojení do daného 
procesu, včetně bezplatného uživatelsky 
jednoduchého systému konzultace online 
pro všechny návrhy nových norem; vybízí 
vnitrostátní organizace pro normalizaci, 
aby zajistily, že komunikace bude probíhat 
i mimo samotný systém, zejména pokud 
jde o dotazy veřejnosti ohledně nových 
norem, neboť dotazy veřejnosti 
se většinou zaměřují na aktuální 
účastníky systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. lituje, že veřejné orgány ve většině 
členských států se příliš nezajímají o účast 
na procesu tvorby norem, přestože 
normalizace představuje významný nástroj 
na podporu právních předpisů a veřejných 
politik; naléhavě vyzývá členské státy 
a zejména orgány dohledu nad trhem, 
aby vysílaly své zástupce do všech 
vnitrostátních technických výborů 
sledujících tvorbu norem na podporu 
politiky a právních předpisů EU; 
zdůrazňuje, že zapojení vnitrostátních 
organizací do diskuse o tvorbě norem je 

22. lituje, že veřejné orgány v některých
členských státech se příliš nezajímají 
o účast na procesu tvorby norem, přestože 
normalizace představuje významný nástroj 
na podporu právních předpisů a veřejných 
politik; naléhavě vyzývá členské státy 
a zejména orgány dohledu nad trhem, 
aby vysílaly své zástupce do všech 
vnitrostátních technických výborů 
sledujících tvorbu norem na podporu 
politiky a právních předpisů EU; 
zdůrazňuje, že zapojení vnitrostátních 
organizací do diskuse o tvorbě norem je 
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klíčové pro řádné fungování právních 
předpisů v oblastech, na něž se vztahuje 
„nový přístup“, a také zabraňuje tomu, 
aby proti harmonizovaným normám byly 
následně vyslovovány formální námitky;

klíčové pro řádné fungování právních 
předpisů v oblastech, na něž se vztahuje 
„nový přístup“, a také zabraňuje tomu, 
aby proti harmonizovaným normám byly 
následně vyslovovány formální námitky;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. lituje, že veřejné orgány ve většině 
členských států se příliš nezajímají o účast 
na procesu tvorby norem, přestože 
normalizace představuje významný nástroj 
na podporu právních předpisů a veřejných 
politik; naléhavě vyzývá členské státy 
a zejména orgány dohledu nad trhem, 
aby vysílaly své zástupce do všech 
vnitrostátních technických výborů 
sledujících tvorbu norem na podporu 
politiky a právních předpisů EU; 
zdůrazňuje, že zapojení vnitrostátních 
organizací do diskuse o tvorbě norem je 
klíčové pro řádné fungování právních 
předpisů v oblastech, na něž se vztahuje 
„nový přístup“, a také zabraňuje tomu, 
aby proti harmonizovaným normám byly 
následně vyslovovány formální námitky;

22. lituje, že veřejné orgány ve většině 
členských států se příliš nezajímají o účast 
na procesu tvorby norem, přestože 
normalizace představuje významný nástroj 
na podporu právních předpisů a veřejných 
politik; naléhavě vyzývá členské státy –
jakožto zástupce zájmů občanů –
a zejména orgány dohledu nad trhem, 
aby vysílaly své zástupce do všech 
vnitrostátních technických výborů 
sledujících tvorbu norem na podporu 
politiky a právních předpisů EU; 
zdůrazňuje, že zapojení vnitrostátních 
organizací do diskuse o tvorbě norem je 
klíčové pro řádné fungování právních 
předpisů v oblastech, na něž se vztahuje 
„nový přístup“, a také zabraňuje tomu, 
aby proti harmonizovaným normám byly 
následně vyslovovány formální námitky;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá členské státy, aby v zájmu 
spravedlivé hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu dodržovaly etický kodex 
ISO, zejména pokud jde o plnění 
požadavků norem a pokynů ISO 
pro posuzování shody (tj. integrity, 
objektivity a nestrannosti);

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá vnitrostátní organizace 
pro normalizaci, aby dodržovaly etický 
kodex organizace ISO, a zajistily tak, aby 
nestrannost norem nebyla ohrožena 
jinými činnostmi, jako je certifikace nebo 
akreditace;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. vyzývá vnitrostátní organizace 
pro normalizaci, aby dodržovaly etický 
kodex Mezinárodní organizace 
pro normalizaci (ISO), a zajistily tak, 
aby nestrannost norem nebyla ohrožena 
jinými činnostmi, jako je certifikace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Damien Abad, Catherine Soullie

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje, že přestože malé 
a střední podniky představují páteř 
evropského hospodářství, jejich zapojení 
do normalizace ne vždy odráží jejich 
hospodářský význam; zdůrazňuje, 
že normy by měly být vytvářeny 
a přizpůsobovány s ohledem 
na charakteristiku a prostředí MSP, 
zejména malých podniků, mikropodniků 
a řemeslných podniků; vítá nedávnou 
iniciativu evropských a vnitrostátních 
organizací pro normalizaci, jejímž cílem je 
provést doporučení uvedená ve studii 
o přístupu MSP k evropské normalizaci; 
zdůrazňuje, že by měla být přijata další 
opatření k zajištění toho, že se MSP budou 
moci plně zapojit do tvorby norem a budou 
k nim mít adekvátní přístup;

23. znovu opakuje, že přestože malé 
a střední podniky představují páteř 
evropského hospodářství, jejich zapojení 
do normalizace ne vždy odráží jejich 
hospodářský význam; zdůrazňuje, 
že normy by měly být vytvářeny 
a přizpůsobovány s ohledem 
charakteristiku a prostředí MSP, zejména 

malých podniků, mikropodniků 
a řemeslných podniků; vítá nedávnou 
iniciativu evropských a vnitrostátních 
organizací pro normalizaci, jejímž cílem je 
provést doporučení uvedená ve studii 
o přístupu MSP k evropské normalizaci; 
zdůrazňuje, že by měla být přijata další 
opatření k zajištění toho, že se MSP budou 
moci plně zapojit do tvorby norem a budou 
k nim mít lepší a méně nákladný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje, že přestože malé 
a střední podniky představují páteř 
evropského hospodářství, jejich zapojení 
do normalizace ne vždy odráží jejich 
hospodářský význam; zdůrazňuje, 
že normy by měly být vytvářeny 
a přizpůsobovány s ohledem 
na charakteristiku a prostředí MSP, 

23. znovu opakuje, že přestože malé 
a střední podniky představují páteř 
evropského hospodářství, jejich zapojení 
do normalizace ne vždy odráží jejich 
hospodářský význam; zdůrazňuje, 
že normy by měly být vytvářeny 
a přizpůsobovány s ohledem 
na charakteristiku a prostředí MSP, 
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zejména malých podniků, mikropodniků 
a řemeslných podniků; vítá nedávnou 
iniciativu evropských a vnitrostátních 
organizací pro normalizaci, jejímž cílem je 
provést doporučení uvedená ve studii 
o přístupu MSP k evropské normalizaci; 
zdůrazňuje, že by měla být přijata další 
opatření k zajištění toho, že se MSP budou 
moci plně zapojit do tvorby norem a budou 
k nim mít adekvátní přístup;

zejména malých podniků, mikropodniků 
a řemeslných podniků; vítá nedávnou 
iniciativu evropských a vnitrostátních 
organizací pro normalizaci, jejímž cílem je 
provést doporučení uvedená ve studii 
o přístupu MSP k evropské normalizaci, 
a je přesvědčen, že je třeba je považovat 
za osvědčené postupy; zdůrazňuje, že by 
měla být přijata další opatření k zajištění 
toho, že se MSP budou moci plně zapojit 
do tvorby norem a budou k nim mít 
adekvátní přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je přesvědčen, že přístup uživatelů 
k evropským normám vytvořeným 
na podporu politik a právních předpisů EU 
je významnou otázkou, kterou je třeba dále 
řešit; domnívá se, že by bylo vhodné zvážit 
různé systémy stanovování cen 
pro soukromé / průmyslové normy 
a pro harmonizované / určené normy; 
vyzývá zejména vnitrostátní organizace 
pro normalizaci, aby prostřednictvím 
zvláštních sazeb snížily ceny, nabízely
soubory norem za sníženou cenu a aby 
hledaly další cesty, jak zlepšit přístup 
k normám zejména pro MSP;

24. je přesvědčen, že přístup uživatelů 
k evropským normám vytvořeným 
na podporu politik a právních předpisů EU 
je významnou otázkou, kterou je třeba dále 
řešit; domnívá se, že by bylo vhodné zvážit 
různé systémy stanovování cen 
pro soukromé / průmyslové normy 
a pro harmonizované / určené normy; 
vyzývá zejména vnitrostátní organizace 
pro normalizaci, aby snížily ceny tím, 
že budou nabízet soubory norem 
za sníženou cenu a aby hledaly další cesty, 
jak zlepšit přístup k normám zejména 
pro MSP;

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Mitro Repo

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. připomíná nicméně, že nákupní cena 
normy činí pouze malý podíl celkových 
nákladů, které vzniknou jejich 
uživatelům, jež často musejí vynaložit 
mnohem více prostředků na to, aby 
požadovanou normu začlenili do svého 
obchodního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. doporučuje, aby model bezplatné 
dostupnosti byl uplatněn na zkušební bázi 
v rámci omezeného počtu klíčových 
právních předpisů; domnívá se, že to by 
mohlo poskytnout dobrou příležitost 
posoudit, zda lze použití modelu aplikovat 
obecně nebo zda neexistuje schůdná 
a udržitelná alternativa k nákupu norem 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že normy by měly být 
srozumitelné a snadno použitelné, aby je 
uživatelé mohli lépe uplatňovat; považuje 
za nezbytné, aby se případně snížil příliš 
vysoký počet křížových odkazů mezi 

25. zdůrazňuje, že normy by měly být 
srozumitelné a snadno použitelné, aby je 
uživatelé mohli lépe uplatňovat; považuje 
za nezbytné, aby se případně snížil příliš 
vysoký počet křížových odkazů mezi 
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normami a aby se stávající problémy řešily 
zjišťováním skupin norem příslušných pro 
určitý výrobek nebo postup; vyzývá 
vnitrostátní a evropské normalizační 
organizace a obchodní sdružení, aby 
poskytovaly srozumitelné pokyny pro 
používání norem;

normami a aby se stávající problémy řešily 
zjišťováním skupin norem příslušných pro 
určitý výrobek nebo postup; vyzývá 
vnitrostátní a evropské normalizační 
organizace a obchodní sdružení, aby 
poskytovaly srozumitelné pokyny pro 
používání norem; zdůrazňuje, že souhrny 
norem by měly být bezplatně dostupné 
veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že normy by měly být 
srozumitelné a snadno použitelné, aby je 
uživatelé mohli lépe uplatňovat; považuje 
za nezbytné, aby se případně snížil příliš 
vysoký počet křížových odkazů mezi 
normami a aby se stávající problémy řešily 
zjišťováním skupin norem příslušných 
pro určitý výrobek nebo postup; vyzývá 
vnitrostátní a evropské normalizační
organizace a obchodní sdružení, aby 
poskytovaly srozumitelné pokyny 
pro používání norem;

25. zdůrazňuje, že normy by měly být 
srozumitelné a snadno použitelné, aby je 
uživatelé mohli lépe uplatňovat; považuje 
za nezbytné, aby se případně snížil příliš 
vysoký počet křížových odkazů mezi 
normami a aby se stávající problémy řešily 
zjišťováním skupin norem příslušných 
pro určitý výrobek nebo postup; vyzývá 
vnitrostátní a evropské organizace 
pro normalizaci a obchodní sdružení, 
aby poskytovaly srozumitelné pokyny 
pro používání norem, bezplatné shrnutí 
přístupné na internetu a lepší internetový 
přístup k návrhům vyplývajícím 
z konzultací;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vítá probíhající iniciativu evropských 
organizací pro normalizaci, jejímž cílem 
je vypracovat a zveřejnit na internetu 
shrnutí všech jejich norem, , a to 
bez omezení přístupu, a žádá, aby byl 
projekt rychle dokončen; zdůrazňuje 
nicméně, že by tento projekt měl být 
prováděn i na vnitrostátní úrovni, aby 
uživatelům norem umožnil obdržet 
informace o oblastech, jichž se jednotlivé 
normy týkají, a to v jejich jazyce 
prostřednictvím internetových stránek 
vnitrostátních organizací pro normalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. zdůrazňuje, že je důležité zpřístupnit 
normy ve všech úředních jazycích EU, aby 
bylo zaručeno, že jim uživatelé jasně 
porozumí; vyzývá Komisi, aby dále 
podporovala a zjednodušila financování 
překladu harmonizovaných norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. uznává, že evropská normalizace je 
důležitým nástrojem k podpoře inovací, 
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vývoje a výzkumu, k přispívání 
ke konkurenceschopnosti EU 
a k dokončení vnitřního trhu; 

Or. el

Pozměňovací návrh 104
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
začleňování normalizace do osnov 
vysokých škol, vzdělávacích programů a 
programů celoživotního učení s cílem 
zvýšit povědomí současných a budoucích 
hospodářských subjektů a politických 
představitelů o významu a výhodách 
norem; vybízí k opatřením, jejichž účelem 
je posoudit a číselně vyjádřit ekonomické 
a sociální výhody normalizace a šířit 
o normalizaci informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
začleňování normalizace do vzdělávacích 
programů a osnov vysokých škol s cílem 
seznámit studenty se strategickými 
výhodami normalizace; vybízí 
k vypracování studií a průzkumů, jejichž 
účelem je posoudit a číselně vyjádřit 
ekonomické a sociální výhody norem 
a šířit o nich informace;



PE448.863v01-00 62/69 AM\830662CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. vyzývá členské státy, aby 
ve spolupráci s vnitrostátními 
organizacemi pro normalizaci zvyšovaly 
povědomí malých a středních podniků 
o ekonomických výhodách plynoucích 
z používání norem, a to prostřednictvím 
školení a informačních kampaní; 

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Anja Weisgerber, Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 26 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26d. vyzývá členské státy a Evropskou 
komisi, aby podporovaly vzdělávání 
ohledně úlohy norem a výhod plynoucích 
z jejich užívání na všech úrovních, 
například na ekonomických a technických 
školách; vybízí vnitrostátní organizace 
pro normalizaci, aby prohloubily 
spolupráci s obchodními sdruženími 
s cílem poskytnout malým a středním 
podnikům věrohodné informace 
o výhodách norem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh usnesení
Bod 26 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26e. domnívá se, že evropské programy 
pro inovace a výzkum mohou významně 
přispívat k procesu normalizace tím, že by 
věnovaly jednu kapitolu „výzkumu 
a normalizaci“; domnívá se, že takové 
opatření by systému finančně přispělo
a zároveň by zlepšilo znalosti 
zúčastněných subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. znovu potvrzuje, že změnu klimatu 
a jiné výzvy do budoucna v oblasti světové 
energetiky a životního prostředí je třeba 
řešit mimo jiné vyvíjením a prosazováním 
čistých technologií a ekologických 
výrobků; domnívá se proto, že je naléhavě 
třeba začlenit environmentální aspekty 
do všech relevantních produktů a služeb 
a že evropský systém pro normalizaci musí 
vyvinout dokonalejší systém, který by 
zajistil, aby při vytváření norem byly tyto 
aspekty řádně zohledněny; zdůrazňuje, 
že je třeba podporovat aktivní účast 
organizací zabývajících se životním 
prostředím a veřejných orgánů 
odpovědných za ochranu životního 
prostředí na práci ve výborech pro 
normalizaci, a to  na vnitrostátní 
i evropské úrovni;
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Or. en

Pozměňovací návrh 110
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. poukazuje na to, že jak práva 
duševního vlastnictví, tak normalizace 
podněcují inovace a usnadňují šíření 
technologií; zdůrazňuje, že by měla být 
stanovena správná vyváženost mezi zájmy 
uživatelů norem a právy majitelů práv 
duševního vlastnictví; vyzývá evropské 
a vnitrostátní normalizační orgány, 
aby byly obzvláště obezřetné při vytváření 
norem založených na autorizovaných 
technologiích s cílem umožnit, aby měli 
všichni uživatelé k normám dobrý přístup; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby licence 
na jakákoli zvláštní práva duševního 
vlastnictví, která jsou součástí norem, byly 
udělovány za spravedlivých, rozumných 
a nediskriminačních podmínek; vybízí 
majitele práv duševního vlastnictví, aby 
uplatňovali politiku bezplatných licencí 
s cílem podpořit široké zavádění norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává, že fóra a konsorcia významně 
přispívají k systému normalizace tím, 
že poskytují specifikace, jež mají globální 
dosah a jsou často otevřenější vůči 
inovativním technologiím; zdůrazňuje, 

28. uznává, že fóra a konsorcia významně 
přispívají k systému normalizace tím, 
že poskytují specifikace, jež mají globální 
dosah a jsou často otevřenější vůči 
inovativním technologiím; zdůrazňuje, 
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že zejména v odvětví IKT se mnoho fór 
a konsorcií přeměnilo v globální 
organizace, které vytvářejí široce 
uplatňované specifikace na základě 
otevřených, transparentních a 
konsensuálních procesů; domnívá se, 
že evropské organizace pro normalizaci 
a fóra / konsorcia musí nalézt způsoby, jak 
spolupracovat při plánování svých činností 
tím, že převedou normy na nejvhodnější 
úroveň – mezinárodní nebo evropskou –, 
aby tak zajistily koherenci a zabránily 
fragmentaci nebo zdvojování činností;
vyzývá evropské organizace pro 
normalizaci, aby vytvořily a uplatňovaly 
lepší mechanismus pro přijímání 
specifikací vypracovaných fóry / konsorcii 
za evropské normy, který by neomezoval
možnost předložit je přímo mezinárodním 
organizacím pro normalizaci, aby tak 
získaly globálnější charakter;

že zejména v odvětví IKT se mnoho fór 
a konsorcií přeměnilo v globální 
organizace, které vytvářejí široce 
uplatňované specifikace na základě 
otevřených, transparentních a 
konsensuálních procesů; domnívá se, 
že evropské organizace pro normalizaci 
a fóra / konsorcia musí nalézt způsoby, jak 
spolupracovat při plánování svých činností 
tím, že převedou normy na nejvhodnější 
úroveň – mezinárodní nebo evropskou –, 
aby tak zajistily koherenci a zabránily 
fragmentaci nebo zdvojování činností;
vyzývá evropské organizace pro 
normalizaci, aby vytvořily a uplatňovaly 
lepší mechanismus pro přijímání 
specifikací vypracovaných fóry / konsorcii 
za evropské normy, který musí zaručit 
dosažení konsenzu všech 
zainteresovaných subjektů tím, že bude 
zaveden postup konzultace všech 
dotyčných stran v souladu se zásadou 
vnitrostátního delegování pravomocí; 
zdůrazňuje, že by to nemělo omezovat 
možnost předložit specifikace vypracované 
fóry / konsorcii přímo mezinárodním 
organizacím pro normalizaci, aby tak 
získaly globálnější charakter;

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává, že fóra a konsorcia významně 
přispívají k systému normalizace tím, 
že poskytují specifikace, jež mají globální 
dosah a jsou často otevřenější vůči 
inovativním technologiím; zdůrazňuje, 
že zejména v odvětví IKT se mnoho fór 
a konsorcií přeměnilo v globální 
organizace, které vytvářejí široce 

28. uznává, že fóra a konsorcia významně 
přispívají k systému normalizace tím, 
že poskytují specifikace, jež mají globální 
dosah a jsou často otevřenější vůči
inovativním technologiím; zdůrazňuje, 
že zejména v odvětví IKT se mnoho fór 
a konsorcií přeměnilo v globální 
organizace, které vytvářejí široce 
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uplatňované specifikace na základě 
otevřených, transparentních a 
konsensuálních procesů; domnívá se, 
že evropské organizace pro normalizaci 
a fóra / konsorcia musí nalézt způsoby, jak 
spolupracovat při plánování svých činností 
tím, že převedou normy na nejvhodnější 
úroveň – mezinárodní nebo evropskou –, 
aby tak zajistily koherenci a zabránily 
fragmentaci nebo zdvojování činností;
vyzývá evropské organizace pro 
normalizaci, aby vytvořily a uplatňovaly 
lepší mechanismus pro přijímání 
specifikací vypracovaných fóry / konsorcii 
za evropské normy, který by neomezoval 
možnost předložit je přímo mezinárodním 
organizacím pro normalizaci, aby tak 
získaly globálnější charakter;

uplatňované specifikace na základě 
otevřených, transparentních a 
konsensuálních procesů; domnívá se, 
že evropské organizace pro normalizaci 
a fóra / konsorcia musí nalézt způsoby, jak 
spolupracovat při plánování svých činností 
tím, že převedou normy na nejvhodnější 
úroveň – mezinárodní nebo evropskou –, 
aby tak zajistily koherenci a zabránily 
fragmentaci nebo zdvojování činností; 
vyzývá evropské organizace pro 
normalizaci, aby vytvořily a uplatňovaly 
lepší mechanismus pro přijímání 
specifikací vypracovaných fóry / konsorcii 
za evropské normy, který by neomezoval 
možnost předložit je přímo mezinárodním 
organizacím pro normalizaci, aby tak 
získaly globálnější charakter, 
pod podmínkou, že bude dodržovat zásady 
dohody Světové obchodní organizace 
o technických překážkách obchodu, tedy 
transparentnost, otevřenost, nestrannost, 
konsenzus, účinnost, relevantnost 
a konzistentnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. uznává, že interoperabilita je klíčová 
pro inovaci a konkurenceschopnost, 
zejména v odvětví IKT, kde fóra 
a konsorcia hrají zásadní úlohu; 
poukazuje na to, že interoperabilita závisí 
nejen na definicích norem/specifikací, ale 
také na jejich uplatňování ze strany 
uživatelů; uznává, že fóra a konsorcia 
zaměřená na uživatele hrají z hlediska 
dosažení interoperability důležitou úlohu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že pozici Evropy
v mezinárodním prostředí normalizace je 
třeba zachovat a posílit, aby se tak 
podpořila tvorba mezinárodních norem 
se skutečným globálním dosahem, usnadnil 
se obchod a zvýšila evropská 
konkurenceschopnost;

29. zdůrazňuje, že pozici evropských zemí
v mezinárodním prostředí normalizace je 
třeba zachovat a posílit, aby se tak 
podpořila tvorba mezinárodních norem 
se skutečným globálním dosahem, usnadnil 
se obchod a zvýšila evropská 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že pozici Evropy
v mezinárodním prostředí normalizace je 
třeba zachovat a posílit, aby se tak 
podpořila tvorba mezinárodních norem 
se skutečným globálním dosahem, usnadnil 
se obchod a zvýšila evropská 
konkurenceschopnost;

29. zdůrazňuje, že dialog o regulaci je 
důležitým prvkem vnějšího rozměru 
vnitřního trhu, a domnívá se proto, že je
třeba zachovat a posílit pozici evropského 
systému pro normalizaci v mezinárodním 
prostředí, aby se tak podpořila tvorba 
mezinárodních norem se skutečným 
globálním dosahem, usnadnil se obchod 
a zvýšila evropská konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 29 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že pozici Evropy 
v mezinárodním prostředí normalizace je 
třeba zachovat a posílit, aby se tak 
podpořila tvorba mezinárodních norem 
se skutečným globálním dosahem, usnadnil 
se obchod a zvýšila evropská 
konkurenceschopnost;

29. zdůrazňuje, že pozici Evropy 
v mezinárodním prostředí normalizace je 
třeba zachovat a posílit, aby se tak 
podpořila tvorba mezinárodních norem 
se skutečným globálním dosahem, usnadnil 
se obchod a zvýšila evropská 
konkurenceschopnost, přičemž je třeba 
přihlížet k oprávněným zájmům 
rozvojových zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že pozici Evropy 
v mezinárodním prostředí normalizace je 
třeba zachovat a posílit, aby se tak 
podpořila tvorba mezinárodních norem 
se skutečným globálním dosahem, usnadnil 
se obchod a zvýšila evropská 
konkurenceschopnost; 

29. zdůrazňuje, že pozici Evropy a všech 
jejích členských států v mezinárodním 
prostředí normalizace je třeba zachovat 
a posílit, aby se tak podpořila tvorba 
mezinárodních norem se skutečným 
globálním dosahem, usnadnil se obchod 
a zvýšila evropská konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. podporuje vyslání dvou odborníků 
na evropskou normalizaci do Číny 
a Indie, jejichž cílem by bylo podporovat 
evropské organizace pro normalizaci, 
prosazovat evropské normy a informovat 
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o systémech normalizace v těchto zemích;

Or. en


