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Τροπολογία 1
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με 
τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις – Μια “Small Business Act” 
για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

Or. en

Τροπολογία 2
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με 
τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις – Μια “Small Business Act” 
για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

Or.en

Τροπολογία 3
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με 
τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές 



PE448.863v01-00 4/81 AM\830662EL.doc

EL

επιχειρήσεις – Μια “Small Business Act” 
για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

Or.en

Τροπολογία 4
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Monti 
σχετικά με μια νέα στρατηγική για την 
ενιαία αγορά υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται 
να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία 
θέσπισης προτύπων, με διατήρηση των 
πλεονεκτημάτων του παρόντος 
συστήματος και εξεύρεση της σωστής 
ισορροπίας μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής 
διάστασης,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Monti 
σχετικά με μια νέα στρατηγική για την 
ενιαία αγορά επιβεβαιώνει ότι η 
τυποποίηση είναι θεμελιώδους σημασίας 
για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς 
και υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να 
αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία 
θέσπισης προτύπων, με διατήρηση των 
πλεονεκτημάτων του παρόντος 
συστήματος και εξεύρεση της σωστής 
ισορροπίας μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής 
διάστασης,

Or.en

Τροπολογία 5
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή VII της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act» 
(πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις) 
υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης 
της συμμετοχής των ΜΜΕ στην 
τυποποίηση και την υπεράσπιση των 
συμφερόντων τους,
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Τροπολογία 6
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή VII της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act» 
(πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις) 
υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης 
της συμμετοχής των ΜΜΕ στην 
τυποποίηση και την υπεράσπιση των 
συμφερόντων τους,

Or.en

Τροπολογία 7
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών προτύπων συμβάλλει στην 
ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων, η 
οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον 
απώτερο σκοπό,

Or.en
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Τροπολογία 8
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση λειτουργεί στο πλαίσιο –και 
εν πολλοίς υπέρ – του παγκόσμιου 
οικοσυστήματος και βασίζεται σε 
συγκεκριμένες δομές και σε μια σειρά 
αποκλειστικών διαδικασιών για την 
ανάπτυξη προτύπων, όπως εφαρμόζονται 
από τους οργανισμούς τυποποίησης CEN 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) και 
CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) βάσει 
της αρχής της εθνικής ανάθεσης, καθώς
και από το ETSI (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Προτύπων Τηλεπικοινωνιών) βάσει της 
άμεσης συμμετοχής,

Or.en

Τροπολογία 9
Damien Abad, Philippe Juvin, Catherine Soullie, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ενός 
σύγχρονου και ευέλικτου ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης συνιστά καίριο 
στοιχείο για μια φιλόδοξη και 
ανανεωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική,

Or.en
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Τροπολογία 10
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η 
ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης για 
την ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς και η 
αναθεώρηση του υφιστάμενου 
συστήματος, ούτως ώστε να διατηρηθεί η 
επιτυχής λειτουργία του και να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
επερχόμενης δεκαετίας,

Or.en

Τροπολογία 11
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Τυποποίησης με στόχο να διαφυλαχθούν 
τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του, να 
βελτιωθούν οι αδυναμίες του και να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της 
ευρωπαϊκής και της εθνικής διάστασης· 
υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη 
επανεξέταση πρέπει να αξιοποιεί τα θετικά 
του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία 
συνιστούν μια ουσιαστική βάση για 
βελτιώσεις, απέχοντας από οποιεσδήποτε 
ριζοσπαστικές αλλαγές που θα υπονόμευαν 
τις κεντρικές αξίες του συστήματος·

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Τυποποίησης με στόχο να διαφυλαχθούν 
τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του, να 
βελτιωθούν οι αδυναμίες του και να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της 
ευρωπαϊκής και της εθνικής διάστασης· 
υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη 
επανεξέταση πρέπει να αξιοποιεί τα θετικά 
του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία 
συνιστούν μια ουσιαστική βάση για 
βελτιώσεις, απέχοντας από οποιεσδήποτε 
ριζοσπαστικές αλλαγές που θα υπονόμευαν 
τις κεντρικές αξίες του συστήματος· καλεί 
την Επιτροπή να αναζητήσει, σε 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
νέους τρόπους για τη βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικής έγκρισης ευρωπαϊκών 
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προτύπων·

Or.en

Τροπολογία 12
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Τυποποίησης με στόχο να διαφυλαχθούν 
τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του, να 
βελτιωθούν οι αδυναμίες του και να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της 
ευρωπαϊκής και της εθνικής διάστασης· 
υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη 
επανεξέταση πρέπει να αξιοποιεί τα θετικά 
του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία 
συνιστούν μια ουσιαστική βάση για 
βελτιώσεις, απέχοντας από οποιεσδήποτε 
ριζοσπαστικές αλλαγές που θα υπονόμευαν 
τις κεντρικές αξίες του συστήματος·

χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Τυποποίησης με στόχο να διαφυλαχθούν 
τα πολλά επιτυχημένα στοιχεία του, να 
βελτιωθούν οι αδυναμίες του και να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της 
ευρωπαϊκής, της εθνικής και της διεθνούς
διάστασης· υπογραμμίζει ότι η 
προτεινόμενη επανεξέταση πρέπει να 
αξιοποιεί τα θετικά του υφιστάμενου 
συστήματος, τα οποία συνιστούν μια 
ουσιαστική βάση για βελτιώσεις, 
απέχοντας από οποιεσδήποτε 
ριζοσπαστικές αλλαγές που θα υπονόμευαν 
τις κεντρικές αξίες του συστήματος·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για επανεξέταση του 
υφισταμένου νομικού πλαισίου σχετικά με 
την ευρωπαϊκή τυποποίηση πρέπει να 

ζητεί από την Επιτροπή να συνοδεύσει 
την πρόταση για επανεξέταση του 
υφισταμένου νομικού πλαισίου σχετικά με 
την ευρωπαϊκή τυποποίηση με ένα 
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συνοδεύεται από ένα έγγραφο 
στρατηγικής το οποίο να ορίζει ένα 
συνολικό πλαίσιο δράσης σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
απτών προτάσεων για τις βελτιώσεις 
εκείνες οι οποίες δεν είναι δυνατό να 
υλοποιηθούν μέσω της αναθεώρησης της 
νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο 
έγγραφο στρατηγικής δεν πρέπει να 
περιορίζεται στις συστάσεις που 
περιέχονται στην έκθεση EXPRESS·

έγγραφο στρατηγικής το οποίο να ορίζει 
ένα συνολικό πλαίσιο δράσης σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων απτών προτάσεων 
για τις βελτιώσεις εκείνες οι οποίες δεν 
είναι δυνατό να υλοποιηθούν μέσω της 
αναθεώρησης της νομοθεσίας· 
υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο έγγραφο 
στρατηγικής δεν πρέπει να περιορίζεται 
στις συστάσεις που περιέχονται στην 
έκθεση EXPRESS·

Or.en

Τροπολογία 14
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής 
με τίτλο «Ο εκσυγχρονισμός της 
τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ –
Προχωρώντας μπροστά» 
(COM(2009)0324)· απευθύνει έκκληση 
στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
υλοποιήσουν τις βασικές συστάσεις που 
σκιαγραφούνται στη Λευκή Βίβλο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα των συναφών 
παγκόσμιων προτύπων των ΤΠΕ με 
στόχο την εφαρμογή και τη χρήση τους 
στις πολιτικές της ΕΕ και στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or.en
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Τροπολογία 15
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ενσωματώσει στο νομικό πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης τις αρχές της 
συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (διαφάνεια, ανοικτό 
πνεύμα, αμεροληψία, συναίνεση, 
αποτελεσματικότητα, βασιμότητα και 
συνέπεια) έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
εφαρμογή τους εντός του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης·

επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ενσωματώσει στο νομικό πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης τις αρχές της 
συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (διαφάνεια, ανοικτό 
πνεύμα, αμεροληψία, συναίνεση, 
αποτελεσματικότητα, βασιμότητα και 
συνοχή) έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
εφαρμογή τους εντός του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

είναι της άποψης ότι η ενσωμάτωση των 
αρχών του ΠΟΕ στο νομικό πλαίσιο δεν 
θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των 
αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών 
οργανισμών τυποποίησης πέραν των 
τριών υφιστάμενων οργανισμών, 
συγκεκριμένα της CEN (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης), της CENELEC 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης) και του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος Προτύπων Τηλεπικοινωνιών 
(ETSI)·

Or.en
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Τροπολογία 17
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι οι εν λόγω αρχές θα 
μπορούσαν να συμπληρωθούν με 
πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως είναι η 
διατήρηση, η διαθεσιμότητα, η ποιότητα, 
η ουδετερότητα και η λογοδοσία· φρονεί 
ότι όλες αυτές οι αρχές χρήζουν 
περαιτέρω ανάλυσης και προσδιορισμού, 
και ότι πρέπει να θεσπιστεί ειδικό 
σύστημα παρακολούθησης για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής τους σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την 
ανάπτυξη προτύπων με στόχο την 
υποστήριξη των πολιτικών και της 
νομοθεσίας της ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 18
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη 
διαδικασία τυποποίησης· κατά συνέπεια, 

διαγράφεται
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θεωρεί ότι ζωτικό στοιχείο είναι η 
προσθήκη της αρχής της «ισόρροπης 
εκπροσώπησης», λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έχει ύψιστη σημασία, κάθε φορά που το 
θέμα αφορά το δημόσιο συμφέρον, να 
ενσωματώνονται με ισορροπημένο τρόπο 
οι θέσεις όλων των ενδιαφερομένων, 
ιδίως κατά την ανάπτυξη προτύπων που 
προορίζονται να υποστηρίξουν τη 
νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ· 

Or.de

Τροπολογία 19
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης εκπροσώπησης», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με 
ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «κατάλληλης εκπροσώπησης», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με
κατάλληλο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

Or.en
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Τροπολογία 20
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης εκπροσώπησης», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με
ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις
πολιτικές της ΕΕ·

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «αναλογικής εκπροσώπησης»,
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη 
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με 
αναλογικό τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων, στα οποία θα αναφέρονται η
νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 21
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
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της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης εκπροσώπησης»,
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη 
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με
ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «κατάλληλης εκπροσώπησης»,
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη 
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με 
κατάλληλο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα τον προαιρετικό χαρακτήρα 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης και την 
ανάγκη συμμετοχής των αρτιότερα 
ενημερωμένων τεχνικών 
πραγματογνωμόνων σε ένα δεδομένο έργο 
τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 22
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης εκπροσώπησης», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης και αναλογικής
εκπροσώπησης», λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έχει ύψιστη σημασία, κάθε φορά που το 
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δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με 
ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

θέμα αφορά το δημόσιο συμφέρον, να 
ενσωματώνονται οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων με ισορροπημένο τρόπο
όσον αφορά τη συμμετοχή των 
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών 
και των ΜΜΕ σε επίπεδο εθνικών 
φορέων τυποποίησης, διασφαλίζοντας 
όμως και την αναλογική εκπροσώπησή 
τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
οργανισμών τυποποίησης, ιδίως κατά την 
ανάπτυξη προτύπων που αποσκοπούν να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

Or.fr

Τροπολογία 23
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης εκπροσώπησης», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη 
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με 
ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης εκπροσώπησης», 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη 
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται με 
ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη 
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ· η αρχή της ισόρροπης 
εκπροσώπησης θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με τη θέσπιση 
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οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης για τη 
συμμετοχή στο έργο της τυποποίησης 
προς τους ενδιαφερόμενους κύκλους της
κοινωνίας οι οποίοι, αν και οφείλουν να 
συμμετάσχουν, δεν έχουν κάποιο 
εμπορικό συμφέρον στο εγχείρημα, όπως 
π.χ. οι οργανώσεις καταναλωτών·

Or.da

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
της κοινωνίας – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
ζωτικό στοιχείο είναι η προσθήκη της 
αρχής της «ισόρροπης εκπροσώπησης»,
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη 
σημασία, κάθε φορά που το θέμα αφορά το 
δημόσιο συμφέρον, να ενσωματώνονται 
με ισορροπημένο τρόπο οι θέσεις όλων 
των ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την 
ανάπτυξη προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αρχές αυτές 
δεν επαρκούν από μόνες τους για να 
εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
κύκλοι – ιδίως όσοι εκπροσωπούν 
συμφέροντα υγείας και ασφάλειας, 
καταναλωτικά και περιβαλλοντικά –
εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία 
τυποποίησης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
είναι σημαντικό, κάθε φορά που το θέμα 
αφορά το δημόσιο συμφέρον, να 
λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως κατά την ανάπτυξη
προτύπων που προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ·

Or.en
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Τροπολογία 25
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα για καλύτερη εκπροσώπηση 
των συμφερόντων των ΜΜΕ και των
βιοτεχνικών επιχειρήσεων κατά την 
ανάπτυξη των προτύπων, θέτοντας σε
εφαρμογή τα στρατηγικά μέτρα που 
προβλέπονται στη «Small Business Act» 
(πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις), 
σύμφωνα με την έβδομη αρχή της 
τελευταίας: χρηματοοικονομική 
υποστήριξη της ΕΕ, μείωση του κόστους 
για την πρόσβαση στα πρότυπα, 
συστηματική δημοσίευση περιλήψεων 
των ευρωπαϊκών προτύπων, αμερόληπτη 
σύνθεση των επιτροπών τυποποίησης·

Or.fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επισημαίνει ότι, παρόλο που οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της 
ευρωπαϊκής αγοράς, δεν συμμετέχουν 
επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης και 
δεν μπορούν, συνεπώς, να επωφεληθούν 
πλήρως από τα οφέλη που απορρέουν από 
την τυποποίηση· φρονεί ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντική η βελτίωση της 
εκπροσώπησης και της συμμετοχής τους 
στο σύστημα, ιδίως στις τεχνικές 



PE448.863v01-00 18/81 AM\830662EL.doc

EL

επιτροπές εθνικού επιπέδου· ζητεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προσδιορίσει, μέσω της εκτίμησης των 
επιπτώσεων που θα διενεργήσει στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, 
τον βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, αξιολογώντας την 
απαιτούμενη χρηματοδότηση για την 
παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ·

Or.en

Τροπολογία 27
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα στον τομέα 
των υπηρεσιών συχνά ανταποκρίνονται σε 
εθνικές ιδιομορφίες και ότι η ανάπτυξή 
τους συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς· 
τονίζει ωστόσο ότι η ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των 
υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά, θα ωφελήσει την 
περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα των 
υπηρεσιών, θα αυξήσει την διαφάνεια, την 
ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών και θα προωθήσει 
τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, τη 
μείωση των εμπορικών φραγμών και την 
προστασία των καταναλωτών·

αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα στον τομέα 
των υπηρεσιών συχνά ανταποκρίνονται σε 
εθνικές ιδιομορφίες και ότι η ανάπτυξή 
τους συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς 
και με τα συμφέροντα των καταναλωτών 
και το δημόσιο συμφέρον· τονίζει ωστόσο 
ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων 
στον τομέα των υπηρεσιών και η 
επεξεργασία χαρτών ή σημάτων 
ποιότητας από τις επαγγελματικές 
ενώσεις, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά, θα ωφελήσει την 
περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα των 
υπηρεσιών, θα μπορούσε να αυξήσει την 
διαφάνεια, την ποιότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών και να προωθήσει τον 
ανταγωνισμό, την καινοτομία, τη μείωση 
των εμπορικών φραγμών και την 
προστασία των καταναλωτών·

Or.de
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Τροπολογία 28
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει κατά συνέπεια την πρόθεση 
της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα 
πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου 
ότι αυτό όχι μόνο θα εξασφαλίσει την 
γνωστοποίηση όλων των εθνικών 
προτύπων υπηρεσιών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να συνιστούν τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, αλλά και θα προσφέρει μια 
κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η 
Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης –
και ιδίως την CEN, τη CENELEC και το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) – να 
αναπτύξουν πρότυπα στον τομέα των 
υπηρεσιών· 

υποστηρίζει κατά συνέπεια την πρόθεση 
της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα 
πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου 
ότι αυτό θα εξασφαλίσει την 
γνωστοποίηση όλων των εθνικών 
προτύπων υπηρεσιών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να συνιστούν τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά· ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι τα 
κίνητρα για νέα πρότυπα υπηρεσιών δεν 
πρέπει να δίνονται από δημόσιες αρχές,
αλλά από τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις, όταν οι τελευταίες τα έχουν 
πραγματικά ανάγκη·

Or.de

Τροπολογία 29
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει κατά συνέπεια την πρόθεση 
της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα
πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου 
ότι αυτό όχι μόνο θα εξασφαλίσει την 

προτείνει στην Επιτροπή να παρακινήσει 
τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον 
επιχειρηματικό τομέα της παροχής 
υπηρεσιών να αναπτύξουν πρότυπα εντός 
του νομικού πλαισίου των ευρωπαϊκών 
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γνωστοποίησης όλων των εθνικών
προτύπων υπηρεσιών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να συνιστούν τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, αλλά και θα προσφέρει μια 
κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η 
Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης –
και ιδίως την CEN, τη CENELEC και το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) – να αναπτύξουν 
πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών·

οργανισμών τυποποίησης, και ιδίως της
CEN, της CENELEC και του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Προτύπων Τηλεπικοινωνιών 
(ETSI)·

Or.en

Τροπολογία 30
Anja Weisgerber, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει κατά συνέπεια την πρόθεση 
της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα
πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου 
ότι αυτό όχι μόνο θα εξασφαλίσει την 
γνωστοποίησης όλων των εθνικών 
προτύπων υπηρεσιών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να συνιστούν τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, αλλά και θα προσφέρει μια 
κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η 
Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης –
και ιδίως την CEN, τη CENELEC και το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) – να αναπτύξουν 
πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών· 

υποστηρίζει κατά συνέπεια την επιδίωξη 
των επαγγελματικών ενώσεων να 
εκπονήσουν χάρτες και σήματα 
ποιότητας που θα ισχύουν παράλληλα με 
την εθνική και ευρωπαϊκή επαγγελματική 
νομοθεσία, καθώς και την πρόθεση της 
Επιτροπής να συμπεριλάβει πρότυπα 
υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης για τις 
υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε 
τυποποίηση και για τις οποίες δεν 
υπάρχουν χάρτες ποιότητας των 
επαγγελματικών οργανώσεων· 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν υπηρεσίες που 
είναι δυνατόν να περιγραφούν και άλλες 
που δεν είναι δυνατό να περιγραφούν, και 
ότι οι υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και 
πνευματικού-νοητικού χαρακτήρα δεν 
μπορούν να περιγραφούν σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή αντίληψη περί δικαίου, και 
στην περίπτωση αυτήν η τυποποίηση 
μπορεί να γίνει μόνο όσον αφορά τους 



AM\830662EL.doc 21/81 PE448.863v01-00

EL

όρους πλαίσιο (τεχνικές και πραγματικές 
προϋποθέσεις κλπ). Τα πρότυπα 
υπηρεσιών που πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, μπορούν να προσφέρουν μια 
κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η 
Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης –
και ιδίως την CEN, τη CENELEC και το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) – να αναπτύξουν 
πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών·

Or.de

Τροπολογία 31
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει κατά συνέπεια την πρόθεση 
της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα 
πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δεδομένου 
ότι αυτό όχι μόνο θα εξασφαλίσει την
γνωστοποίησης όλων των εθνικών 
προτύπων υπηρεσιών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να συνιστούν τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, αλλά και θα προσφέρει μια
κατάλληλη νομική βάση επί της οποίας η
Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης –
και ιδίως την CEN, τη CENELEC και το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) – να αναπτύξουν
πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών·

προτείνει στην Επιτροπή να παρακινήσει 
τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τα 
πρότυπα υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών οργανισμών
τυποποίησης –και ιδίως της CEN, της 
CENELEC και του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Προτύπων Τηλεπικοινωνιών 
(ETSI)–, προκειμένου να διασφαλιστεί η
γνωστοποίηση όλων των εθνικών 
προτύπων υπηρεσιών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να συνιστούν τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική 
αγορά, αλλά και μακροπρόθεσμα να 
αποφευχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο 
υφιστάμενος κατακερματισμός των 
διαφόρων εθνικών προτύπων· καλεί την 
Επιτροπή, σε περίπτωση που αποβούν 
ανεπαρκή τα αποτελέσματα που θα 
επιτευχθούν από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης σε προαιρετική 
βάση, να συμπεριλάβει τα πρότυπα 
υπηρεσιών στο νομικό πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, παρέχοντας 
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κατά τον τρόπο αυτόν μια κατάλληλη 
νομική βάση που θα επιτρέπει στην
Επιτροπή να ζητεί από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν 
πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών·

Or.fr

Τροπολογία 32
Zuzana Roithová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών
προκειμένου να καθιερωθούν ελάχιστα
ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα που
επηρεάζουν την υγιή ανάπτυξη του
πληθυσμού (όπως π.χ. ορθοπεδικά 
υποδήματα ασφαλή για παιδιά). Τα
συγκεκριμένα πρότυπα θα επιτρέψουν όχι
μόνο τη διατήρηση της ποιότητας των
προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ, 
αλλά και τη σημαντική βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων που εισάγονται 
από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, καλεί
την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Τυποποίησης, με βάση τα 
αποτελέσματα των μελετών
εμπειρογνωμόνων που δείχνουν
επιβλαβείς επιπτώσεις των ορθοπεδικών
υποδημάτων και μια ολοένα αυξανόμενη
συχνότητα ορθοπεδικών προβλημάτων 
στον πληθυσμό των κρατών μελών της 
ΕΕ, να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 
πρότυπο σε αυτόν τον τομέα·

Or.cs
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Τροπολογία 33
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω το επιπέδο 
προστασίας των καταναλωτών, θα πρέπει 
να επιταχυνθεί η διαδικασία εφαρμογής 
των προτύπων που αφορούν την οδηγία 
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων·

Or.el

Τροπολογία 34
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επαναβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση προς υποστήριξη της 
νομοθεσίας της «Νέας Προσέγγισης» έχει 
αποδειχθεί επιτυχημένο και κεφαλαιώδες 
εργαλείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· παρατηρεί ότι ο αριθμός των 
εντολών τυποποίησης προς υποστήριξη 
της νομοθεσίας σε τομείς πέρα από αυτούς 
που καλύπτονται από την «Νέα 
Προσέγγιση» έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια, κάτι που υποδηλώνει ότι το
πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί από ευρύ 
φάσμα ενωσιακών πολιτικών· πιστεύει ότι 
είναι επιθυμητό να επεκταθεί η χρήση των 
προτύπων σε άλλους τομείς της 
νομοθεσίας και των πολιτικών της 
Ένωσης, πέρα από την ενιαία αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες των 
σχετικών τομέων, σύμφωνα με την αρχή 
της καλύτερης ρύθμισης·

επαναβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση προς υποστήριξη της 
νομοθεσίας της «Νέας Προσέγγισης» έχει 
αποδειχθεί επιτυχημένο και κεφαλαιώδες 
εργαλείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· παρατηρεί ότι ο αριθμός των 
εντολών τυποποίησης στις οποίες 
αναφέρεται η νομοθεσία σε τομείς πέρα 
από αυτούς που καλύπτονται από την «Νέα 
Προσέγγιση» έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια, κάτι που υποδηλώνει ότι το
πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί από ευρύ 
φάσμα ενωσιακών πολιτικών· πιστεύει ότι 
είναι επιθυμητό να προαχθεί η αναφορά 
σε πρότυπα και σε άλλους τομείς της 
νομοθεσίας και των πολιτικών της 
Ένωσης, πέρα από την ενιαία αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες των 
σχετικών τομέων, σύμφωνα με την αρχή 
της καλύτερης ρύθμισης·
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Τροπολογία 35
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επαναβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση προς υποστήριξη της
νομοθεσίας της «Νέας Προσέγγισης» έχει 
αποδειχθεί επιτυχημένο και κεφαλαιώδες 
εργαλείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· παρατηρεί ότι ο αριθμός των 
εντολών τυποποίησης προς υποστήριξη της 
νομοθεσίας σε τομείς πέρα από αυτούς που 
καλύπτονται από την «Νέα Προσέγγιση» 
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που
υποδηλώνει ότι το πρότυπο αυτό έχει 
υιοθετηθεί από ευρύ φάσμα ενωσιακών 
πολιτικών· πιστεύει ότι είναι επιθυμητό να 
επεκταθεί η χρήση των προτύπων σε 
άλλους τομείς της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης, πέρα από την 
ενιαία αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιομορφίες των σχετικών τομέων, 
σύμφωνα με την αρχή της καλύτερης 
ρύθμισης·

επαναβεβαιώνει ότι η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση προς υποστήριξη της 
νομοθεσίας της «Νέας Προσέγγισης» έχει 
αποδειχθεί επιτυχημένο και κεφαλαιώδες 
εργαλείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· παρατηρεί ότι ο αριθμός των 
εντολών τυποποίησης προς υποστήριξη της 
νομοθεσίας σε τομείς πέρα από αυτούς που 
καλύπτονται από την «Νέα Προσέγγιση»
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που 
υποδηλώνει ότι το πρότυπο αυτό έχει 
υιοθετηθεί από ευρύ φάσμα ενωσιακών 
πολιτικών·

Or.en

Τροπολογία 36
Damien Abad, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει ότι έχει ύψιστη σημασία να 
χαραχθεί σαφής γραμμή μεταξύ 

υποστηρίζει ότι έχει ύψιστη σημασία να 
χαραχθεί σαφής γραμμή μεταξύ 
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νομοθεσίας και τυποποίησης, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε παρερμηνεία 
όσον αφορά τους στόχους της νομοθεσίας 
και το επιθυμητό επίπεδο προστασίας· 
τονίζει ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει 
να επαγρυπνεί ιδιαίτερα και να είναι 
εξαιρετικά ακριβής όταν ορίζει τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις της ρύθμισης, ενώ η 
Επιτροπή πρέπει να ορίζει με σαφήνεια και 
ακρίβεια τους στόχους του έργου 
τυποποίησης στις εντολές της· 
υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των τυποποιητών 
πρέπει να περιορίζεται στον ορισμό των 
τεχνικών μέσων για την επίτευξη των 
στόχων που θέτει ο νομοθέτης, βεβαίως με
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας·

νομοθεσίας και τυποποίησης, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε παρερμηνεία 
όσον αφορά τους στόχους της νομοθεσίας 
και το επιθυμητό επίπεδο προστασίας· 
τονίζει ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει 
να επαγρυπνεί ιδιαίτερα και να είναι 
εξαιρετικά ακριβής όταν ορίζει τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις της ρύθμισης, ενώ η 
Επιτροπή πρέπει να ορίζει με σαφήνεια και 
ακρίβεια τους στόχους του έργου 
τυποποίησης στις εντολές της· 
υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των τυποποιητών 
πρέπει να περιορίζεται στον ορισμό των 
τεχνικών μέσων για την επίτευξη των 
στόχων που θέτει ο νομοθέτης, καθώς και 
στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επαναλαμβάνει ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό τα ευρωπαϊκά πρότυπα να 
αναπτυχθούν εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, ιδίως στους τομείς που 
χρήζουν άμεσα προτύπων ώστε να 
συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις των 
δημόσιων πολιτικών και να 
ανταποκριθούν στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς· 
καλεί, ως εκ τούτου, τους ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς φορείς προτύπων να 
βελτιώνουν συνεχώς την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητά τους, 
έχοντας κατά νου ότι η επιτάχυνση της 
διαδικασίας τυποποίησης δεν πρέπει να 
συντελεστεί εις βάρος των αρχών του 
ανοικτού πνεύματος, της ποιότητας, της 
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διαφάνειας και της συναίνεσης μεταξύ 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

Or.en

Τροπολογία 38
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμά ότι η διαδικασία τυποποίησης θα 
επιταχυνθεί εν μέρει μέσω της καλύτερης 
διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής και 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης πριν από την έκδοση 
οιασδήποτε εντολής, παρέχοντάς τους 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να 
απαντούν ταχύτερα –κατά προτίμηση 
εντός προθεσμίας δύο μηνών– όσον 
αφορά το ενδεχόμενο να αναλάβουν 
κάποιο έργο τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 39
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει τη σημασία της επιτροπής της 
οδηγίας 98/34 ως φόρουμ μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών 
μελών κατά τη διεξαγωγή συζητήσεων 
επί ζητημάτων που αφορούν τους 
τεχνικούς κανονισμούς και την 
τυποποίηση· θεωρεί ότι οι εκπρόσωποι 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει 
να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της 
εν λόγω επιτροπής (ή του οργάνου που θα 
τη διαδεχθεί), η οποία θα πρέπει επίσης –
εφόσον κρίνεται σκόπιμο– να είναι 
πρόθυμη να υποδέχεται παρατηρητές από 
τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς 
τυποποίησης, καθώς και από οργανώσεις 
ενδιαφερόμενων μερών ευρωπαϊκού 
επιπέδου, ιδίως κατά τη συζήτηση 
εντολών τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 40
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει 
και να εφαρμόσει βελτιωμένα συστήματα
για τον συντονισμό της πολιτικής και των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης, που πρέπει 
να καλύπτουν όλες τις πτυχές δημόσιας 
πολιτικής της διαδικασίας τυποποίησης, 
από την κατάρτιση και έκδοση των 
εντολών έως την παρακολούθηση του 
έργου των τεχνικών επιτροπών, την 
εξασφάλιση του ότι τα παραγόμενα
πρότυπα ικανοποιούν τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας
και έως την επίσημη έγκριση, δημοσίευση 
και χρήση των προτύπων·

παροτρύνει την Επιτροπή να παρακινήσει 
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) 
να βελτιώσουν και να παρακολουθούν τις 
διαδικασίες τους για τον συντονισμό της 
πολιτικής και των δραστηριοτήτων 
τυποποίησης, που πρέπει να καλύπτουν τις 
πτυχές ολόκληρης της διαδικασίας 
τυποποίησης, από την κατάρτιση και 
έκδοση των εντολών έως την 
παρακολούθηση του έργου των τεχνικών 
επιτροπών, και την εκτίμηση ότι τα 
ζητούμενα πρότυπα συνάδουν με τις
πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ που 
υφίστανται ενδεχομένως στον οικείο 
τομέα·

απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να 
αναθεωρήσει και να εξορθολογίσει τη 
διαδικασία για την έκδοση εντολών 
τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, ούτως ώστε 
να συμπεριληφθεί ένα στάδιο 
διαβούλευσης με τα αντίστοιχα 
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ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μια 
εμπεριστατωμένη ανάλυση που θα 
τεκμηριώνει την ανάγκη έναρξης μιας 
νέας δραστηριότητας τυποποίησης, με
στόχο τη διασφάλιση της βασιμότητας 
της τυποποίησης και την αποφυγή της 
επανάληψης και του πολλαπλασιασμού 
αποκλινόντων προτύπων και
προδιαγραφών·

Or.en

Τροπολογία 41
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των 
«συμβούλων Νέας Προσέγγισης» 
προκειμένου να επαληθεύεται ότι τα 
εναρμονισμένα πρότυπα συμμορφώνονται 
με την αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία· 
επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι 
αυτή τη στιγμή οι εν λόγω σύμβουλοι
επιλέγονται από τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης, στο πλαίσιο 
των οποίων και λειτουργούν, γεγονός το 
οποίο δημιουργεί ουσιαστική διοικητική 
επιβάρυνση για τους οργανισμούς αυτούς 
και, κατά καιρούς, προκαλεί 
προβληματισμό των ενδιαφερομένων 
σχετικά με την αμεροληψία και την 
ανεξαρτησία της διαδικασίας· καλεί κατά 
συνέπεια την Επιτροπή να εκτιμήσει την 
ανάγκη για αναθεώρηση των υφιστάμενων 
διαδικασιών· πιστεύει επιπλέον ότι η 
Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει μια 
διαδικασία ώστε να εξασφαλίσει ότι τα 
ζητούμενα πρότυπα συμμορφώνονται με 
άλλες πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ 
πέρα από το πεδίο της «Νέας 
Προσέγγισης»·

υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των 
«συμβούλων Νέας Προσέγγισης» 
προκειμένου να επαληθεύεται ότι τα 
εναρμονισμένα πρότυπα συμμορφώνονται 
με την αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία· 
επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι 
αυτή τη στιγμή οι εν λόγω σύμβουλοι 
επιλέγονται από τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης, στο πλαίσιο 
των οποίων και λειτουργούν, γεγονός το 
οποίο δημιουργεί ουσιαστική διοικητική 
επιβάρυνση για τους οργανισμούς αυτούς 
και, κατά καιρούς, προκαλεί 
προβληματισμό των ενδιαφερομένων 
σχετικά με την αμεροληψία και την 
ανεξαρτησία της διαδικασίας· καλεί κατά 
συνέπεια την Επιτροπή να εκτιμήσει την 
ανάγκη για αναθεώρηση των υφιστάμενων 
διαδικασιών· πιστεύει επιπλέον ότι η 
Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει μια 
διαδικασία ώστε να εξασφαλίσει ότι τα 
ζητούμενα πρότυπα συμμορφώνονται με 
άλλες πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ 
πέρα από το πεδίο της «Νέας 
Προσέγγισης»· θεωρεί ότι η εν λόγω
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διαδικασία θα πρέπει να διενεργείται 
κατά την ανάπτυξη των προτύπων, προς 
αποφυγή καθυστερήσεων και 
ανεπαρκειών λόγω μιας εκ των υστέρων 
απόρριψης·

Or.en

Τροπολογία 42
Edvard Kožušník, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προβαίνουν σε πιο 
εμπεριστατωμένο έλεγχο των προτύπων
κατά την έκδοσή τους, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της εντολής, ιδίως σε 
περίπτωση που τα πρότυπα 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της 
νομοθεσίας της «Νέας Προσέγγισης», 
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα 
προστίθεται σημαντική καθυστέρηση για 
την έγκριση των προτύπων· προτίθεται να 
εξετάσει –στο πλαίσιο της επικείμενης 
αναθεώρησης του ευρωπαϊκού 
συστήματος τυποποίησης– το ενδεχόμενο 
επέκτασης και στο Κοινοβούλιο του 
δικαιώματος, που εκχωρείται επί του 
παρόντος στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, αμφισβήτησης ενός 
εναρμονισμένου προτύπου το οποίο δεν 
φαίνεται να ικανοποιεί πλήρως τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις της αντίστοιχης 
νομοθεσίας·

Or.en
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Τροπολογία 43
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί από την Επιτροπή να προβαίνει, για 
λόγους διαφάνειας, στη δημοσίευση των 
αποφάσεων σχετικά με τις επίσημες 
ενστάσεις με συγκεντρωτικό τρόπο και να 
υποβάλλει επικαιροποιημένο πίνακα των 
ενεργειών που αφορούν τη διατύπωση 
επίσημων ενστάσεων· ζητεί επίσης από
την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια 
έκθεση σχετικά με τις εντολές 
τυποποίησης και την πρόοδο της 
εκτέλεσής τους·

Or.en

Τροπολογία 44
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να ενισχύσουν τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς προσφυγής 
τους, η χρήση των οποίων προβλέπεται 
εφόσον προκύψει διαφωνία επί ενός 
προτύπου· επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί ενδέχεται να μην είναι πάντα 
αποτελεσματικοί, διότι η σύνθεσή τους 
αποτυπώνει στην πράξη τη θέση εκείνων 
που έχουν εγκρίνει ένα πρότυπο· 
προτείνει, κατά συνέπεια, τη διεύρυνση 
της σύνθεσής τους με τη συμμετοχή 
εξωτερικών ανεξάρτητων 
πραγματογνωμόνων ή/και ευρωπαϊκών 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας 
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που είναι επί του παρόντος συνδεδεμένα 
μέλη ή συνεργαζόμενοι εταίροι των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το ισχύον 
σύστημα κοινοτικής χρηματοδότησης για 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης αποδεικνύεται συχνά 
απογοητευτικό λόγω των τροποποιήσεων 
των κανόνων, του υψηλού κόστους των 
ελέγχων και των καθυστερήσεων έκδοσης 
των ενταλμάτων πληρωμής· τονίζει ότι 
συνιστά επιτακτικότατη ανάγκη η μείωση 
του εν λόγω κόστους και του επαχθούς 
διοικητικού φόρτου, τα οποία ενίοτε 
υποσκελίζουν τα οφέλη της παρεχόμενης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης, τηρουμένων 
παράλληλα των δημοσιονομικών 
κανόνων της ΕΕ· θεωρεί ότι η Επιτροπή 
και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους, ούτως 
ώστε να διασφαλίσουν ένα σταθερό και 
φιλικό προς τον χρήστη πλαίσιο για τη 
χρηματοδοτική συμβολή της ΕΕ στην 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, κάτι που θα 
αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα 
του συστήματος·

Or.en
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Τροπολογία 46
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκφράζει την υποστήριξή του προς το 
«Keymark», ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό 
σήμα πιστοποίησης που ανήκει στους 
οργανισμούς τυποποίησης 
CEN/CENELEC και επιδεικνύει 
συμμόρφωση προς τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα· τονίζει ότι το «Keymark» 
συνιστά μια πολύτιμη εναλλακτική 
επιλογή έναντι των διαφόρων εθνικών 
συστημάτων πιστοποίησης που 
προϋποθέτουν πολλαπλές δοκιμές και 
σημάνσεις προϊόντων σε αρκετά κράτη 
μέλη και μπορούν, συνεπώς, να 
αποτελούν φραγμό για τις εμπορικές 
συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς 
και να επισύρουν σημαντικές δαπάνες για 
τις μικρές επιχειρήσεις, που μπορεί να 
μεταφραστούν σε αύξηση των τιμών για 
τον καταναλωτή· ενθαρρύνει, ως εκ 
τούτου, τους εθνικούς φορείς προτύπων, 
και άλλους εθνικούς φορείς 
πιστοποίησης, να προαγάγουν το 
«Keymark» ως εναλλακτική επιλογή 
έναντι των εθνικών συστημάτων 
πιστοποίησης· απευθύνει επίσης έκκληση 
για τη διοργάνωση πανευρωπαϊκής 
εκστρατείας ενημέρωσης με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και 
των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη 
του «Keymark»·

Or.en
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Τροπολογία 47
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ενθαρρύνει κατά συνέπεια τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς 
τυποποίησης να προωθούν και να 
διευκολύνουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών στη διαδικασία τυποποίησης, και 
ιδίως εκπροσώπων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των 
καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες και των 
καταναλωτών που βρίσκονται σε ευπαθή 
θέση), όσων δραστηριοποιούνται για την 
προστασία του περιβάλλοντος, των 
εργαζομένων, και φορέων που 
αντιπροσωπεύουν άλλα κοινωνικά 
συμφέροντα·

ενθαρρύνει κατά συνέπεια τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς 
τυποποίησης να προωθούν και να 
διευκολύνουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών στη διαδικασία τυποποίησης, και 
ιδίως εκπροσώπων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των 
καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες και των 
καταναλωτών που βρίσκονται σε ευπαθή 
θέση), όσων δραστηριοποιούνται για την 
προστασία του περιβάλλοντος, των 
εργαζομένων, και φορέων που 
αντιπροσωπεύουν άλλα κοινωνικά 
συμφέροντα· η διευκόλυνση μπορεί 
μεταξύ άλλων να συνίσταται σε 
καλύτερες δυνατότητες ενίσχυσης, ιδίως 
για τα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν έχουν 
εμπορικά συμφέροντα στη διαδικασία 
τυποποίησης, όπως π.χ. οι εκπρόσωποι 
των καταναλωτών·

Or.da

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ενθαρρύνει κατά συνέπεια τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς 
τυποποίησης να προωθούν και να 
διευκολύνουν την αποτελεσματική 

ενθαρρύνει κατά συνέπεια τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς 
τυποποίησης να προωθούν και να 
διευκολύνουν την αποτελεσματική 
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συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών στη διαδικασία τυποποίησης, και 
ιδίως εκπροσώπων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των 
καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με αναπηρίες και των 
καταναλωτών που βρίσκονται σε ευπαθή 
θέση), όσων δραστηριοποιούνται για την 
προστασία του περιβάλλοντος, των 
εργαζομένων, και φορέων που 
αντιπροσωπεύουν άλλα κοινωνικά 
συμφέροντα·

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών στη διαδικασία τυποποίησης, και 
ιδίως εκπροσώπων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και όλων 
των ενδιαφερόμενων κύκλων που 
εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον, 
όπως οι καταναλωτές
(συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες και των καταναλωτών που 
βρίσκονται σε ευπαθή θέση), όσοι
δραστηριοποιούνται για την προστασία του 
περιβάλλοντος, οι εργαζόμενοι, και φορείς
που αντιπροσωπεύουν άλλα κοινωνικά 
συμφέροντα·

Or.en

Τροπολογία 49
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές 
τεχνικές επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 
2020 η χρηματοδοτική και πολιτική 
στήριξη προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 
που έχουν ιδρυθεί για να 
αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εν 
λόγω ενδιαφερομένων· 

επικρίνει το γεγονός ότι η εκπροσώπηση
των ενδιαφερόμενων κύκλων της 
κοινωνίας στις εθνικές τεχνικές επιτροπές 
παραμένει ασθενής και ότι από τη 
δεκαετία του 1990 έχει σημειωθεί πολύ 
μικρή πρόοδος για την αύξηση της 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων κύκλων 
της κοινωνίας σε εθνικό επίπεδο· καλεί για 
τον λόγο αυτόν την Επιτροπή να εξετάσει 
τα αίτια της περιορισμένης συμμετοχής 
των ενδιαφερομένων κύκλων της 
κοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και εφόσον 
χρειαστεί, να επεξεργαστεί βάσει των 
αποτελεσμάτων δεσμευτικές διατάξεις 
για τα κράτη μέλη, οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας 
στην εθνική διαδικασία τυποποίησης.
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Τροπολογία 50
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι 
επιβάλλεται να σημειωθεί μεγαλύτερη
πρόοδος για την αύξηση της συμμετοχής 
των ενδιαφερομένων κύκλων της 
κοινωνίας σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον κατά την περίοδο 
έως το 2020 η χρηματοδοτική και πολιτική 
στήριξη προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 
που έχουν ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν 
τις ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

Or.en

Τροπολογία 51
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας και 
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ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι 
ώστε οι απόψεις τους να 
αντικατοπτρίζονται ουσιαστικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσώπευσή 
τους στις εθνικές τεχνικές επιτροπές 
παραμένει ασθενής· επιβεβαιώνει ότι, 
δεδομένου ότι έχει σημειωθεί πολύ μικρή 
πρόοδος για την αύξηση της συμμετοχής 
των ΜΜΕ και των ενδιαφερομένων 
κύκλων της κοινωνίας σε εθνικό επίπεδο, 
πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον κατά 
την περίοδο έως το 2020 η χρηματοδοτική 
και πολιτική στήριξη προς τις ευρωπαϊκές 
οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί για να 
αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εν λόγω 
ενδιαφερομένων·

Or.en

Τροπολογία 52
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας και 
των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι 
ώστε οι απόψεις τους να 
αντικατοπτρίζονται ουσιαστικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσώπευσή 
τους στις εθνικές τεχνικές επιτροπές 
παραμένει ασθενής· επιβεβαιώνει ότι, 
δεδομένου ότι έχει σημειωθεί πολύ μικρή 
πρόοδος για την αύξηση της συμμετοχής 
των ΜΜΕ και των ενδιαφερομένων 
κύκλων της κοινωνίας σε εθνικό επίπεδο, 
πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον κατά 
την περίοδο έως το 2020 η χρηματοδοτική 
και πολιτική στήριξη προς τις ευρωπαϊκές 
οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί για να 
αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εν λόγω 
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ενδιαφερομένων·

Or.en

Τροπολογία 53
Mitro Repo, Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές στην πλειονότητα των κρατών 
μελών παραμένει ασθενής· επιβεβαιώνει 
ότι, δεδομένου ότι έχει σημειωθεί πολύ 
μικρή επιτυχία όσον αφορά την αύξηση 
της συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
κύκλων της κοινωνίας στην πλειονότητα 
των κρατών μελών, πρέπει να διατηρηθεί 
και να ενισχυθεί τουλάχιστον κατά την 
περίοδο έως το 2020 η χρηματοδοτική και 
πολιτική στήριξη προς τις ευρωπαϊκές 
οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί για να 
αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εν λόγω 
ενδιαφερομένων·

Or.en

Τροπολογία 54
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας και 
των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι 
ώστε οι απόψεις τους να 
αντικατοπτρίζονται ουσιαστικότερα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσώπευσή 
τους στις εθνικές τεχνικές επιτροπές σε 
πολλά κράτη μέλη παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή επιτυχία όσον 
αφορά την αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας και 
των ΜΜΕ στις εν λόγω χώρες, πρέπει να 
διατηρηθεί και να ενισχυθεί τουλάχιστον 
κατά την περίοδο έως το 2020 η 
χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη προς 
τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

Or.en

Τροπολογία 55
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
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σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 
2020 η χρηματοδοτική και πολιτική 
στήριξη προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 
που έχουν ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν 
τις ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί η 
χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη προς 
τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων, 
ούτως ώστε να μπορέσουν να 
διαδραματίσουν πιο εξέχοντα ρόλο στην 
παροχή συμβουλών προς τα κράτη μέλη 
και τις εθνικές ενώσεις των 
ενδιαφερόμενων μερών, διασφαλίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών σε αντίστοιχες 
εθνικές επιτροπές που λαμβάνουν μέρος
σε έργα ευρωπαϊκής τυποποίησης· 
επικροτεί τις προσπάθειες των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης 
και των εθνικών φορέων τυποποίησης για 
την υλοποίηση της «εργαλειοθήκης των 
58 συστάσεων» της μελέτης για την 
πρόσβαση στην τυποποίηση και των
συστάσεων της έκθεσης EXPRESS όσον 
αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης για 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or.en

Τροπολογία 56
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ΜΜΕ, των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και 
των ενδιαφερόμενων κύκλων της 
κοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε 
οι απόψεις τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ, των 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

Or.fr

Τροπολογία 57
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει 
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να επαναξιολογηθεί 
και ενδεχομένως να αυξηθεί τουλάχιστον 
κατά την περίοδο έως το 2020 η 
χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη προς 
τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που έχουν 
ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·
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Τροπολογία 58
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι, δεδομένου ότι έχει
σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος για την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων κύκλων της κοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον κατά την περίοδο έως το 2020 
η χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη 
προς τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που 
έχουν ιδρυθεί για να αντιπροσωπεύουν τις 
ανάγκες των εν λόγω ενδιαφερομένων·

υπογραμμίζει την ανάγκη, η οποία έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1990, 
να τονωθεί η άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι απόψεις 
τους να αντικατοπτρίζονται 
ουσιαστικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιπροσώπευσή τους στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές παραμένει ασθενής· 
επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να σημειωθεί 
πρόοδος για την αύξηση της συμμετοχής 
των ενδιαφερομένων κύκλων της 
κοινωνίας σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί ότι
πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον κατά 
την περίοδο έως το 2020 η χρηματοδοτική 
και πολιτική στήριξη προς τις εθνικές
οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί για να 
αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εν λόγω 
ενδιαφερομένων·

Or.en

Τροπολογία 59
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· 
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 
τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των 
προτύπων, η οποία δεν θα καταμετράται 
κατ’ ανάγκη στο αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας αλλά θα χρησιμεύει ως 
δείκτης του επιπέδου υποστήριξης ενός 
δεδομένου προτύπου από όλους τους 
ενδιαφερόμενους·

Or.en

Τροπολογία 60
Philippe Juvin, Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· 
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 

φρονεί ότι οι εθνικοί φορείς τυποποίησης
πρέπει να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο 
στην προώθηση και την ενίσχυση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ και των 
ενδιαφερόμενων κύκλων της κοινωνίας 
στη διαδικασία τυποποίησης, δεδομένου 
ότι, σύμφωνα με την «αρχή της εθνικής 
ανάθεσης», η θέση που διατυπώνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από τους εθνικούς 
εκπροσώπους απορρέει από τις 
διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν στο 
πλαίσιο των εθνικών φορέων 
τυποποίησης·
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τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των 
προτύπων, η οποία δεν θα καταμετράται 
κατ’ ανάγκη στο αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας αλλά θα χρησιμεύει ως 
δείκτης του επιπέδου υποστήριξης ενός 
δεδομένου προτύπου από όλους τους 
ενδιαφερόμενους·

Or.en

Τροπολογία 61
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης·
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 
τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των προτύπων, 
η οποία δεν θα καταμετράται κατ' ανάγκη 
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αλλά θα 
χρησιμεύει ως δείκτης του επιπέδου 
υποστήριξης ενός δεδομένου προτύπου 
από όλους τους ενδιαφερόμενους· 

φρονεί ότι πρέπει να παραχωρηθεί στις
ευρωπαϊκές αυτές οργανώσεις συμβολική 
ψήφος κατά την επίσημη έγκριση των 
προτύπων, η οποία δεν θα καταμετράται 
κατ' ανάγκη στο αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας, αλλά θα χρησιμεύει ως 
δείκτης του επιπέδου υποστήριξης ενός 
δεδομένου προτύπου από όλους τους 
ενδιαφερόμενους , υπό τον όρο ότι αυτές 
είναι συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στις
αντίστοιχες εργασίες σε τεχνικό επίπεδο· 

Or.de
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Τροπολογία 62
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· 
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 
τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των προτύπων, 
η οποία δεν θα καταμετράται 
κατ’ ανάγκη στο αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας αλλά θα χρησιμεύει ως 
δείκτης του επιπέδου υποστήριξης ενός 
δεδομένου προτύπου από όλους τους 
ενδιαφερόμενους·

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· 
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 
τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, ψήφος κατά την 
επίσημη έγκριση των προτύπων·

Or.en

Τροπολογία 63
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· 
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 
τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των προτύπων, 
η οποία δεν θα καταμετράται 
κατ’ ανάγκη στο αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας αλλά θα χρησιμεύει ως 
δείκτης του επιπέδου υποστήριξης ενός 
δεδομένου προτύπου από όλους τους 
ενδιαφερόμενους·

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· 
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 
τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των προτύπων, 
η οποία θα χρησιμεύει ως δείκτης του 
επιπέδου υποστήριξης ενός δεδομένου 
προτύπου από όλους τους 
ενδιαφερόμενους·

Or.en

Τροπολογία 64
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης· 
συνιστά, χωρίς να παραβλάπτεται η αρχή 
της εθνικής ανάθεσης, να δοθεί ψήφος σε 
όλες αυτές τις οργανώσεις στα τεχνικά 
σώματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 

φρονεί ότι οι ευρωπαϊκές αυτές 
οργανώσεις πρέπει να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης·
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Τυποποίησης, υπό τον όρο ότι είναι 
συνδεδεμένα μέλη ή συνεργαζόμενοι 
εταίροι των Ευρωπαϊκών Οργανισμών 
Τυποποίησης και έχουν συμμετάσχει στο 
αντίστοιχο θέμα σε τεχνικό επίπεδο· 
θεωρεί επίσης ότι στις οργανώσεις του 
τύπου αυτού πρέπει να παραχωρηθεί, υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις, συμβολική ψήφος 
κατά την επίσημη έγκριση των 
προτύπων, η οποία δεν θα καταμετράται 
κατ’ ανάγκη στο αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας αλλά θα χρησιμεύει ως 
δείκτης του επιπέδου υποστήριξης ενός 
δεδομένου προτύπου από όλους τους 
ενδιαφερόμενους·

Or.en

Τροπολογία 65
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), 
ιδίως το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε 
για την ανάπτυξη του προτύπου 
ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη, στο 
οποίο οι εθνικοί οργανισμοί προτύπων 
δικαιούνταν να ορίσουν στην αντίστοιχη 
ομάδα εργασίας έναν μόνο εκπρόσωπο 
από κάθε μια από τις έξι κατηγορίες 
ενδιαφερομένων (βιομηχανία, 
καταναλωτές, δημόσια διοίκηση, 
εργατικά σωματεία, ΜΚΟ, υπηρεσίες, 
επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) που 
εντοπίστηκαν·

διαγράφεται

Or.de
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Τροπολογία 66
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), 
ιδίως το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε 
για την ανάπτυξη του προτύπου ISO 
26000 για την κοινωνική ευθύνη, στο 
οποίο οι εθνικοί οργανισμοί προτύπων 
δικαιούνταν να ορίσουν στην αντίστοιχη 
ομάδα εργασίας έναν μόνο εκπρόσωπο 
από κάθε μια από τις έξι κατηγορίες
ενδιαφερομένων (βιομηχανία, 
καταναλωτές, δημόσια διοίκηση, 
εργατικά σωματεία, ΜΚΟ, υπηρεσίες, 
επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) που 
εντοπίστηκαν·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 67
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), 
ιδίως το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 για 
την κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι
εθνικοί οργανισμοί προτύπων δικαιούνταν 
να ορίσουν στην αντίστοιχη ομάδα 
εργασίας έναν μόνο εκπρόσωπο από κάθε 
μια από τις έξι κατηγορίες ενδιαφερομένων
(βιομηχανία, καταναλωτές, δημόσια 
διοίκηση, εργατικά σωματεία, ΜΚΟ, 
υπηρεσίες, επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) 

συνιστά στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να μελετήσουν τις 
πρόσφατες εξελίξεις που επήλθαν στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού
Τυποποίησης (ISO), όπως το ιδιαίτερο
μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την 
ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 για την 
κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι εθνικοί 
οργανισμοί προτύπων δικαιούνταν να 
ορίσουν στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας 
έναν μόνο εκπρόσωπο από κάθε μια από 
τις έξι κατηγορίες ενδιαφερομένων·
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που εντοπίστηκαν·

Or.en

Τροπολογία 68
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), 
ιδίως το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 για 
την κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι 
εθνικοί οργανισμοί προτύπων δικαιούνταν 
να ορίσουν στην αντίστοιχη ομάδα 
εργασίας έναν μόνο εκπρόσωπο από κάθε 
μια από τις έξι κατηγορίες ενδιαφερομένων 
(βιομηχανία, καταναλωτές, δημόσια 
διοίκηση, εργατικά σωματεία, ΜΚΟ, 
υπηρεσίες, επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) 
που εντοπίστηκαν·

χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), 
ιδίως το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 για 
την κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι 
εθνικοί οργανισμοί προτύπων δικαιούνταν 
να ορίσουν στην αντίστοιχη ομάδα 
εργασίας έναν μόνο εκπρόσωπο από κάθε 
μια από τις έξι κατηγορίες ενδιαφερομένων 
(βιομηχανία, καταναλωτές, δημόσια 
διοίκηση, εργατικά σωματεία, ΜΚΟ, 
υπηρεσίες, επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) 
που εντοπίστηκαν· θεωρεί, ωστόσο, ότι η 
κατηγορία «βιομηχανία» θα πρέπει να 
εκπροσωπείται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
και από δεύτερο πραγματογνώμονα, ο 
οποίος θα εκπροσωπεί τις ΜΜΕ·

Or.fr

Τροπολογία 69
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), 

συνιστά στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να μελετήσουν και να 
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ιδίως το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 για 
την κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι 
εθνικοί οργανισμοί προτύπων δικαιούνταν 
να ορίσουν στην αντίστοιχη ομάδα 
εργασίας έναν μόνο εκπρόσωπο από κάθε 
μια από τις έξι κατηγορίες ενδιαφερομένων 
(βιομηχανία, καταναλωτές, δημόσια 
διοίκηση, εργατικά σωματεία, ΜΚΟ, 
υπηρεσίες, επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) 
που εντοπίστηκαν·

λάβουν, ενδεχομένως, υπόψη τις 
πρόσφατες εξελίξεις στον Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), ιδίως το 
μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την 
ανάπτυξη του προτύπου ISO 26000 για την 
κοινωνική ευθύνη, στο οποίο οι εθνικοί 
οργανισμοί προτύπων δικαιούνταν να 
ορίσουν στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας 
έναν μόνο εκπρόσωπο από κάθε μια μια 
από τις έξι κατηγορίες ενδιαφερομένων 
(βιομηχανία, καταναλωτές, δημόσια 
διοίκηση, εργατικά σωματεία, ΜΚΟ, 
υπηρεσίες, επικουρικοί, έρευνα και άλλοι) 
που εντοπίστηκαν, διασφαλίζοντας, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο, τη δέουσα 
εκπροσώπηση των ασθενέστερων 
ενδιαφερόμενων μερών και μεριμνώντας 
ώστε να μην επαναλαμβάνεται ασκόπως 
το έργο που ήδη επιτελείται σε διεθνές 
επίπεδο·

Or.fr

Τροπολογία 70
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται προκαθορισμένος 
αριθμός εδρών για τις διάφορες 
οργανώσεις που εκφράζουν 
ενδιαφερόμενους, θα αποτελούσαν 
αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή διαδικασία χάραξης 
προτύπων για την υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι, παρά τις τρέχουσες 
δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
γενίκευση ενός τέτοιου πολυσυμμετοχικού 
μοντέλου, η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε 
να διερευνηθεί από τους Ευρωπαϊκούς 

διαγράφεται
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Οργανισμούς Τυποποίησης χωρίς 
καθυστέρηση, ως εναλλακτική λύση όσον 
αφορά τη χάραξη προτύπων σε θέματα 
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η 
Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή της) να 
αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν 
θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
μοντέλο δεν θα επηρεάσει την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης, δεδομένου ότι το 
σχέδιο προτύπου θα συνεχίσει να 
εξετάζεται από αντίστοιχες εθνικές 
επιτροπές και να εγκρίνεται με 
σταθμισμένη ψηφοφορία από τους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 71
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται προκαθορισμένος 
αριθμός εδρών για τις διάφορες 
οργανώσεις που εκφράζουν 
ενδιαφερόμενους, θα αποτελούσαν 
αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή διαδικασία χάραξης 
προτύπων για την υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι, παρά τις τρέχουσες 
δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
γενίκευση ενός τέτοιου πολυσυμμετοχικού 
μοντέλου, η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε 
να διερευνηθεί από τους Ευρωπαϊκούς 

διαγράφεται
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Οργανισμούς Τυποποίησης χωρίς 
καθυστέρηση, ως εναλλακτική λύση όσον 
αφορά τη χάραξη προτύπων σε θέματα 
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η Επιτροπή 
98/34 (ή η διάδοχή της) να αποφασίζει, 
όταν εξετάζει μια εντολή, αν θα 
χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
μοντέλο δεν θα επηρεάσει την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης, δεδομένου ότι το 
σχέδιο προτύπου θα συνεχίσει να 
εξετάζεται από αντίστοιχες εθνικές 
επιτροπές και να εγκρίνεται με 
σταθμισμένη ψηφοφορία από τους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης·

Or.de

Τροπολογία 72
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται προκαθορισμένος 
αριθμός εδρών για τις διάφορες 
οργανώσεις που εκφράζουν 
ενδιαφερόμενους, θα αποτελούσαν 
αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή διαδικασία χάραξης 
προτύπων για την υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι, παρά τις τρέχουσες 
δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
γενίκευση ενός τέτοιου πολυσυμμετοχικού 
μοντέλου, η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε 
να διερευνηθεί από τους Ευρωπαϊκούς 

διαγράφεται
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Οργανισμούς Τυποποίησης χωρίς 
καθυστέρηση, ως εναλλακτική λύση όσον 
αφορά τη χάραξη προτύπων σε θέματα 
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η 
Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή της) να 
αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν 
θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
μοντέλο δεν θα επηρεάσει την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης, δεδομένου ότι το 
σχέδιο προτύπου θα συνεχίσει να 
εξετάζεται από αντίστοιχες εθνικές 
επιτροπές και να εγκρίνεται με 
σταθμισμένη ψηφοφορία από τους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 73
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται προκαθορισμένος 
αριθμός εδρών για τις διάφορες 
οργανώσεις που εκφράζουν 
ενδιαφερόμενους, θα αποτελούσαν 
αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή διαδικασία χάραξης 
προτύπων για την υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι, παρά τις τρέχουσες 
δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
γενίκευση ενός τέτοιου πολυσυμμετοχικού
μοντέλου, η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε να 
διερευνηθεί από τους Ευρωπαϊκούς 

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται ένα εναλλακτικό 
μοντέλο που θα περιλαμβάνει 
προκαθορισμένο αριθμό εδρών για τα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, θα 
αποτελούσαν αισθητή βελτίωση σε 
σύγκριση με την παραδοσιακή διαδικασία 
χάραξης προτύπων για την υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι, παρά τις τρέχουσες 
δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
γενίκευση ενός τέτοιου μοντέλου, η 
προσέγγιση αυτή θα έπρεπε να διερευνηθεί 
από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
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Οργανισμούς Τυποποίησης χωρίς 
καθυστέρηση, ως εναλλακτική λύση όσον 
αφορά τη χάραξη προτύπων σε θέματα 
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η 
Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή της) να 
αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν 
θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
μοντέλο δεν θα επηρεάσει την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης, δεδομένου ότι το σχέδιο 
προτύπου θα συνεχίσει να εξετάζεται από 
αντίστοιχες εθνικές επιτροπές και να 
εγκρίνεται με σταθμισμένη ψηφοφορία 
από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης·

Τυποποίησης χωρίς καθυστέρηση, ως 
εναλλακτική λύση όσον αφορά τη χάραξη 
προτύπων σε θέματα εξαιρετικού
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η 
Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή της) να 
αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν 
θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει ένα μέσο με το 
οποίο θα διασφαλίζεται η 
χρηματοδότηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών στο εναλλακτικό 
μοντέλο· τονίζει ότι ένα τέτοιο μοντέλο δεν 
θα επηρεάσει την αρχή της εθνικής 
ανάθεσης, δεδομένου ότι το σχέδιο 
προτύπου θα συνεχίσει να εξετάζεται από 
αντίστοιχες εθνικές επιτροπές και να 
εγκρίνεται με σταθμισμένη ψηφοφορία 
από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 74
Mitro Repo, Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται προκαθορισμένος 
αριθμός εδρών για τις διάφορες 
οργανώσεις που εκφράζουν 
ενδιαφερόμενους, θα αποτελούσαν 
αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή διαδικασία χάραξης 
προτύπων για την υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι, παρά τις τρέχουσες 

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται ένα εναλλακτικό 
μοντέλο που θα περιλαμβάνει 
προκαθορισμένο αριθμό εδρών για τα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, θα 
αποτελούσαν αισθητή βελτίωση σε 
σύγκριση με την παραδοσιακή διαδικασία 
χάραξης προτύπων για την υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι η χρήση ενός τέτοιου 
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δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
γενίκευση ενός τέτοιου πολυσυμμετοχικού 
μοντέλου, η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε 
να διερευνηθεί από τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης χωρίς 
καθυστέρηση, ως εναλλακτική λύση όσον 
αφορά τη χάραξη προτύπων σε θέματα 
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η 
Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή της) να 
αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν 
θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
μοντέλο δεν θα επηρεάσει την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης, δεδομένου ότι το σχέδιο 
προτύπου θα συνεχίσει να εξετάζεται από 
αντίστοιχες εθνικές επιτροπές και να 
εγκρίνεται με σταθμισμένη ψηφοφορία 
από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης·

μοντέλου θα έπρεπε να διερευνηθεί από 
τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης χωρίς καθυστέρηση, ως 
εναλλακτική λύση όσον αφορά τη χάραξη 
προτύπων σε θέματα εξαιρετικού
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η 
Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή της) να 
αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν 
θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει ένα μέσο με το 
οποίο θα διασφαλίζεται η 
χρηματοδότηση της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών στο εναλλακτικό 
μοντέλο· τονίζει ότι ένα τέτοιο μοντέλο δεν 
θα επηρεάσει την αρχή της εθνικής 
ανάθεσης, δεδομένου ότι το σχέδιο 
προτύπου θα συνεχίσει να εξετάζεται από 
αντίστοιχες εθνικές επιτροπές και να 
εγκρίνεται με σταθμισμένη ψηφοφορία 
από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 75
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι παρόμοιες διαδικασίες, στις 
οποίες θα ορίζεται προκαθορισμένος 
αριθμός εδρών για τις διάφορες 
οργανώσεις που εκφράζουν 
ενδιαφερόμενους, θα αποτελούσαν 
αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή διαδικασία χάραξης 
προτύπων για την υποστήριξη της 

πιστεύει ότι, σε περίπτωση που υπάρχει 
σαφές κοινωνικό ενδιαφέρον, κρίνεται 
σκόπιμη η συμβολή των κρατών μελών 
μέσω χρηματοδοτικής στήριξης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·
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ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υποστηρίζει ότι, παρά τις τρέχουσες 
δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
γενίκευση ενός τέτοιου πολυσυμμετοχικού 
μοντέλου, η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε 
να διερευνηθεί από τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης χωρίς 
καθυστέρηση, ως εναλλακτική λύση όσον 
αφορά τη χάραξη προτύπων σε θέματα 
δημόσιου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· προτείνει η 
Επιτροπή 98/34 (ή η διάδοχή της) να 
αποφασίζει, όταν εξετάζει μια εντολή, αν 
θα χρησιμοποιεί αυτό το εναλλακτικό 
μοντέλο σε περίπτωση που το εν λόγω 
πρότυπο επιβάλλει την εξασφάλιση 
ευρύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
μοντέλο δεν θα επηρεάσει την αρχή της 
εθνικής ανάθεσης, δεδομένου ότι το 
σχέδιο προτύπου θα συνεχίσει να 
εξετάζεται από αντίστοιχες εθνικές 
επιτροπές και να εγκρίνεται με 
σταθμισμένη ψηφοφορία από τους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επαινεί την πρωτοβουλία των οργανισμών 
τυποποίησης CEN και CENELEC να 
θεσπίσουν διαδικασία αξιολόγησης από 
ομότιμους ειδικούς με στόχο την 
αποτίμηση της ορθής εφαρμογής των 
αρχών (και των πρόσθετων 
χαρακτηριστικών) του ΠΟΕ από τους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης και την 
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ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης και 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· τονίζει 
ότι το εν λόγω έργο θα πρέπει να 
χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό μέσο για 
την ενίσχυση των εθνικών φορέων 
τυποποίησης και τη βελτιωμένη 
συμμετοχή όλων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό 
επίπεδο· φρονεί ότι το συγκεκριμένο έργο
θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης και να 
ενισχύεται από ανεξάρτητους ελέγχους· 
καλεί τους οργανισμούς τυποποίησης 
CEN και CENELEC να εκπονούν και να 
δημοσιεύουν έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
αξιολόγησης από ομότιμους ειδικούς·

Or.en

Τροπολογία 77
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να 
προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ώστε να δοθεί στους ασθενέστερους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι 
αυτή τη στιγμή δεν διατηρούν 
γραμματείες τεχνικών επιτροπών, η 
δυνατότητα να αναλάβουν ενεργότερο 
ρόλο στην διαδικασία τυποποίησης·

καλεί την Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να 
προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ώστε να δοθεί στους ασθενέστερους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι 
αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχουν στο έργο 
της ευρωπαϊκής τυποποίησης σε βαθμό 
ανάλογο της οικονομικής τους 
διάρθρωσης, η δυνατότητα να αναλάβουν 
ενεργότερο ρόλο στην διαδικασία 
τυποποίησης·

Or.en
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Τροπολογία 78
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να 
προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ώστε να δοθεί στους ασθενέστερους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι 
αυτή τη στιγμή δεν διατηρούν γραμματείες
τεχνικών επιτροπών, η δυνατότητα να 
αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην 
διαδικασία τυποποίησης·

καλεί την Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να 
προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ώστε να δοθεί στους ασθενέστερους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι 
αυτή τη στιγμή δεν διατηρούν γραμματείες 
τεχνικών επιτροπών, η δυνατότητα να 
αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην 
διαδικασία τυποποίησης· θεωρεί ότι τα εν 
λόγω προγράμματα θα πρέπει να 
απευθύνονται κατά μείζονα λόγο στις 
ΜΜΕ, αναδεικνύοντας τη σημασία της 
τυποποίησης ως στρατηγικού μέσου
συμβολής στην εμπορική προώθηση·

Or.en

Τροπολογία 79
Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να 
προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ώστε να δοθεί στους ασθενέστερους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι 
αυτή τη στιγμή δεν διατηρούν γραμματείες 
τεχνικών επιτροπών, η δυνατότητα να 
αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην 
διαδικασία τυποποίησης·

καλεί την Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να 
προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ώστε να δοθεί στους ασθενέστερους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι 
αυτή τη στιγμή δεν διατηρούν γραμματείες 
τεχνικών επιτροπών, η δυνατότητα να 
αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην 
διαδικασία τυποποίησης, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην εσωτερική 
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αγορά μέσω της εξασφάλισης ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού· θεωρεί ότι τα εν 
λόγω προγράμματα θα πρέπει να 
απευθύνονται και στις ΜΜΕ, 
αναδεικνύοντας τη σημασία της 
τυποποίησης ως στρατηγικού μέσου 
συμβολής στην εμπορική προώθηση·

Or.en

Τροπολογία 80
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι σε μερικά κράτη μέλη οι 
εθνικοί φορείς τυποποίησης 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον 
εθνικό νομοθέτη, καθώς πολλές φορές 
παρερμηνεύεται η σημασία της 
τυποποίησης και ο σωστός τρόπος 
χρήσης των προτύπων στη νομοθεσία·

Or.el

Τροπολογία 81
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναγνωρίζει ότι οι περιορισμένοι πόροι 
τόσο στους εθνικούς οργανισμούς όσο και 
στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μπορεί 
να παρακωλύσουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των εν λόγω οργανισμών στη 
διαδικασία θέσπισης προτύπων·
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Or.el

Τροπολογία 82
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη σε ασθενέστερους 
ενδιαφερόμενους της κοινωνίας έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους·

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη σε 
ασθενέστερους ενδιαφερόμενους της 
κοινωνίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
ενεργή συμμετοχή τους·

Or.en

Τροπολογία 83
Mitro Repo, Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη σε ασθενέστερους 
ενδιαφερόμενους της κοινωνίας έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους·

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη σε 
ασθενέστερους ενδιαφερόμενους της 
κοινωνίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
ενεργή συμμετοχή τους·
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Or.en

Τροπολογία 84
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη σε ασθενέστερους 
ενδιαφερόμενους της κοινωνίας έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους·

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας κατάρτιση 
και χρηματοδοτική στήριξη σε 
ασθενέστερους ενδιαφερόμενους της 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή τους·

Or.fr

Τροπολογία 85
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη σε ασθενέστερους 
ενδιαφερόμενους της κοινωνίας έτσι ώστε 

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη στις ΜΜΕ, στις 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις και σε 
ασθενέστερους ενδιαφερόμενους της 
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να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους· κοινωνίας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή τους·

Or.fr

Τροπολογία 86
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη σε ασθενέστερους 
ενδιαφερόμενους της κοινωνίας έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους·

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ουσιαστική 
αντιπροσώπευση όλων των 
ενδιαφερομένων στις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές, δημιουργώντας μηχανισμούς 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
και, όπου αρμόζει, παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη σε ασθενέστερους 
ενδιαφερόμενους της κοινωνίας και στις 
ΜΜΕ έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή τους·

Or.en

Τροπολογία 87
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

απευθύνει έκκληση στους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης και στα 
κράτη μέλη να διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή περιοδικές εκθέσεις προόδου –
οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε
συγκεκριμένους μηχανισμούς υποβολής 
εκθέσεων– σχετικά με τις δράσεις τους 
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για τη διασφάλιση ισόρροπης 
εκπροσώπησης στα τεχνικά σώματα που
είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των 
ζητούμενων προτύπων· τονίζει ότι οι εν 
λόγω εκθέσεις θα πρέπει στη συνέχεια να 
ενσωματώνονται σε εκθέσεις της 
Επιτροπής σχετικά με τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται από τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς 
τυποποίησης και σχετικά με τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται·

Or.en

Τροπολογία 88
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τους εθνικούς φορείς τυποποίησης 
να παρέχουν στα ασθενέστερα 
ενδιαφερόμενα μέρη ελεύθερη πρόσβαση 
σε επιτροπές τυποποίησης και να 
αναπτύξουν μέσα για να βελτιωθεί η 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δωρεάν και 
εύχρηστου μηχανισμού επιγραμμικής 
διαβούλευσης επί όλων των προτάσεων 
για νέα πρότυπα· ενθαρρύνει τους 
εθνικούς φορείς τυποποίησης να 
διασφαλίσουν την επικοινωνία πέραν των 
ορίων του συστήματος, ιδίως στο πλαίσιο 
δημόσιων ερευνών σχετικά με νέα 
πρότυπα, δεδομένου ότι οι δημόσιες 
έρευνες απευθύνονται συνήθως στους 
παράγοντες που συμμετέχουν επί του 
παρόντος στο σύστημα·

Or.en
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Τροπολογία 89
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκφράζει τη λύπη του διότι οι δημόσιες 
αρχές στα περισσότερα κράτη μέλη 
δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, παρά τη σημασία της 
τυποποίησης ως εργαλείου για την 
υποστήριξη της νομοθεσίας και της 
δημόσιας πολιτικής· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη, και ιδίως τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, να αποστέλλουν εκπροσώπους οι 
οποίοι θα συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές 
τεχνικές επιτροπές όπου παρακολουθείται 
η ανάπτυξη προτύπων προς υποστήριξη 
της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υπογραμμίζει ότι η παρουσία εθνικών 
αρχών στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά 
με την ανάπτυξη προτύπων έχει καίρια 
σημασία για την ορθή λειτουργία της 
νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται 
από την «Νέα Προσέγγιση» και για την 
αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων
επίσημων αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα 
πρότυπα·

εκφράζει τη λύπη του διότι οι δημόσιες 
αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη δείχνουν 
περιορισμένο ενδιαφέρον για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, παρά τη σημασία της 
τυποποίησης ως εργαλείου για την 
υποστήριξη της νομοθεσίας και της 
δημόσιας πολιτικής· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη, και ιδίως τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, να αποστέλλουν εκπροσώπους οι 
οποίοι θα συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές 
τεχνικές επιτροπές όπου παρακολουθείται 
η ανάπτυξη προτύπων προς υποστήριξη 
της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υπογραμμίζει ότι η παρουσία εθνικών 
αρχών στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά 
με την ανάπτυξη προτύπων έχει καίρια 
σημασία για την ορθή λειτουργία της 
νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται 
από την «Νέα Προσέγγιση» και για την 
αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων 
επίσημων αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα 
πρότυπα·

Or.en

Τροπολογία 90
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκφράζει τη λύπη του διότι οι δημόσιες 
αρχές στα περισσότερα κράτη μέλη 
δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τη 

εκφράζει τη λύπη του διότι οι δημόσιες 
αρχές στα περισσότερα κράτη μέλη 
δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τη
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συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, παρά τη σημασία της 
τυποποίησης ως εργαλείου για την 
υποστήριξη της νομοθεσίας και της 
δημόσιας πολιτικής· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη, και ιδίως τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, να αποστέλλουν εκπροσώπους οι 
οποίοι θα συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές 
τεχνικές επιτροπές όπου παρακολουθείται 
η ανάπτυξη προτύπων προς υποστήριξη 
της ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υπογραμμίζει ότι η παρουσία εθνικών 
αρχών στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά 
με την ανάπτυξη προτύπων έχει καίρια 
σημασία για την ορθή λειτουργία της 
νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται 
από την «Νέα Προσέγγιση» και για την 
αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων 
επίσημων αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα 
πρότυπα·

συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, παρά τη σημασία της 
τυποποίησης ως εργαλείου για την 
υποστήριξη της νομοθεσίας και της 
δημόσιας πολιτικής· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη –ως εκπροσώπους των 
συμφερόντων των πολιτών–, και ιδίως τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς, να 
αποστέλλουν εκπροσώπους οι οποίοι θα 
συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές τεχνικές 
επιτροπές όπου παρακολουθείται η 
ανάπτυξη προτύπων προς υποστήριξη της 
ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας· 
υπογραμμίζει ότι η παρουσία εθνικών 
αρχών στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά 
με την ανάπτυξη προτύπων έχει καίρια 
σημασία για την ορθή λειτουργία της 
νομοθεσίας στους τομείς που καλύπτονται 
από την «Νέα Προσέγγιση» και για την 
αποφυγή της διατύπωσης εκ των υστέρων 
επίσημων αντιρρήσεων στα εναρμονισμένα 
πρότυπα·

Or.en

Τροπολογία 91
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν, προς το 
συμφέρον ενός δίκαιου ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά, τον κώδικα 
δεοντολογίας του ISO, και ιδίως να 
εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των 
προτύπων και των αρχών του ISO για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
(ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, 
αμεροληψία)·

Or.de
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Τροπολογία 92
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

απευθύνει έκκληση στους εθνικούς φορείς 
τυποποίησης να ακολουθήσουν τον 
κώδικα δεοντολογίας του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η αμεροληψία 
των προτύπων δεν διακυβεύεται από 
άλλες δραστηριότητες, όπως η 
πιστοποίηση ή η διαπίστευση·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

απευθύνει έκκληση στους εθνικούς φορείς 
τυποποίησης να ακολουθήσουν τον 
κώδικα δεοντολογίας του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η αμεροληψία 
των προτύπων δεν διακυβεύεται από 
άλλες δραστηριότητες, όπως η 
πιστοποίηση·

Or.en
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Τροπολογία 94
Damien Abad, Catherine Soullie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σχηματίζουν τη σπονδυλική στήλη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους 
στην τυποποίηση δεν είναι πάντοτε 
σύμμετρη της οικονομικής τους 
σπουδαιότητας· υπογραμμίζει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και το 
περιβάλλον των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων ιδίως των πολύ μικρών και 
των βιοτεχνικών· χαιρετίζει τις πρόσφατες 
πρωτοβουλίες που έλαβαν ευρωπαϊκοί και 
εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης για την 
υλοποίηση των συστάσεων που 
περιέχονται στη μελέτη για την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή τυποποίηση· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν πλήρως 
στην ανάπτυξη προτύπων και να έχουν 
ικανοποιητική πρόσβαση σε αυτά·

υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σχηματίζουν τη σπονδυλική στήλη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους 
στην τυποποίηση δεν είναι πάντοτε 
σύμμετρη της οικονομικής τους 
σπουδαιότητας· υπογραμμίζει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και το 
περιβάλλον των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων ιδίως των πολύ μικρών και 
των βιοτεχνικών· χαιρετίζει τις πρόσφατες 
πρωτοβουλίες που έλαβαν ευρωπαϊκοί και 
εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης για την 
υλοποίηση των συστάσεων που 
περιέχονται στη μελέτη για την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή τυποποίηση· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν πλήρως 
στην ανάπτυξη προτύπων και να έχουν 
καλύτερη και λιγότερο δαπανηρή
πρόσβαση σε αυτά·

Or.en

Τροπολογία 95
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
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σχηματίζουν τη σπονδυλική στήλη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους 
στην τυποποίηση δεν είναι πάντοτε 
σύμμετρη της οικονομικής τους 
σπουδαιότητας· υπογραμμίζει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και το 
περιβάλλον των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων ιδίως των πολύ μικρών και 
των βιοτεχνικών· χαιρετίζει τις πρόσφατες 
πρωτοβουλίες που έλαβαν ευρωπαϊκοί και 
εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης για την 
υλοποίηση των συστάσεων που 
περιέχονται στη μελέτη για την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή τυποποίηση· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν πλήρως 
στην ανάπτυξη προτύπων και να έχουν 
ικανοποιητική πρόσβαση σε αυτά·

σχηματίζουν τη σπονδυλική στήλη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, η συμμετοχή τους 
στην τυποποίηση δεν είναι πάντοτε 
σύμμετρη της οικονομικής τους 
σπουδαιότητας· υπογραμμίζει ότι τα 
πρότυπα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και το 
περιβάλλον των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων ιδίως των πολύ μικρών και 
των βιοτεχνικών· χαιρετίζει τις πρόσφατες 
πρωτοβουλίες που έλαβαν ευρωπαϊκοί και 
εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης για την 
υλοποίηση των συστάσεων που 
περιέχονται στη μελέτη για την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, 
και φρονεί ότι πρέπει να θεωρηθούν 
βέλτιστες πρακτικές· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη 
προτύπων και να έχουν ικανοποιητική 
πρόσβαση σε αυτά·

Or.en

Τροπολογία 96
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επιμένει ότι η πρόσβαση των χρηστών στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που αναπτύσσονται 
προς υποστήριξη της ενωσιακής πολιτικής 
και νομοθεσίας αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω· υποστηρίζει ότι πρέπει να 
εξεταστούν διαφορετικά συστήματα 
τιμολόγησης για ιδιωτικά/βιομηχανικά 
πρότυπα και για εναρμονισμένα/ζητούμενα 
πρότυπα· καλεί ιδίως τους Εθνικούς 
Φορείς Τυποποίησης να μειώσουν το 

επιμένει ότι η πρόσβαση των χρηστών στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που αναπτύσσονται 
προς υποστήριξη της ενωσιακής πολιτικής 
και νομοθεσίας αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω· υποστηρίζει ότι πρέπει να 
εξεταστούν διαφορετικά συστήματα 
τιμολόγησης για ιδιωτικά/βιομηχανικά 
πρότυπα και για εναρμονισμένα/ζητούμενα 
πρότυπα· καλεί ιδίως τους Εθνικούς 
Φορείς Τυποποίησης να μειώσουν το 
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κόστος με ειδικές τιμές και προσφέροντας 
δέσμες προτύπων σε μειωμένη τιμή και να 
διερευνήσουν επιπλέον τρόπους για 
βελτίωση της πρόσβασης, ιδίως για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· 

κόστος προσφέροντας δέσμες προτύπων σε 
μειωμένη τιμή και να διερευνήσουν 
επιπλέον τρόπους για βελτίωση της 
πρόσβασης, ιδίως για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις·

Or.de

Τροπολογία 97
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει, εντούτοις, ότι η τιμή κτήσης 
ενός προτύπου αντιστοιχεί σε μικρό μόνο 
ποσοστό του συνολικού κόστους που 
επιβαρύνει τους χρήστες προτύπων, οι 
οποίοι υποχρεούνται κατά κανόνα να 
διαθέτουν σαφώς περισσότερους πόρους 
για τη μεταφορά του απαιτούμενου 
προτύπου στις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες·

Or.en

Τροπολογία 98
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

συνιστά τη δοκιμαστική εφαρμογή ενός 
μοντέλου ελεύθερης διαθεσιμότητας για 
περιορισμένο αριθμό καίριων 
νομοθετικών πράξεων· θεωρεί ότι το εν 
λόγω μοντέλο θα μπορούσε να παράσχει 
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ασφαλείς εκτιμήσεις όσον αφορά το 
ενδεχόμενο περαιτέρω γενικευμένης 
χρήσης του ή ύπαρξης κάποιας άλλης 
εφικτής και βιώσιμης εναλλακτικής 
επιλογής για την αγορά των προτύπων 
της ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 99
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να 
είναι κατανοητά και εύχρηστα έτσι ώστε 
να μπορούν να υλοποιούνται καλύτερα από 
τους χρήστες· θεωρεί απαραίτητο να 
μειωθεί, όπου αρμόζει, ο υπέρμετρος 
αριθμός παραπομπών μεταξύ προτύπων, 
και να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες 
δυσκολίες που συναντώνται προκειμένου 
να εντοπισθεί η ομάδα προτύπων που 
αφορά ένα δεδομένο προϊόν ή διεργασία· 
καλεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
φορείς προτύπων και τις επαγγελματικές 
οργανώσεις να παρέχουν φιλικές προς τους 
χρήστες οδηγίες για τη χρήση των 
προτύπων·

υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να 
είναι κατανοητά και εύχρηστα έτσι ώστε 
να μπορούν να υλοποιούνται καλύτερα από 
τους χρήστες· θεωρεί απαραίτητο να 
μειωθεί, όπου αρμόζει, ο υπέρμετρος 
αριθμός παραπομπών μεταξύ προτύπων, 
και να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες 
δυσκολίες που συναντώνται προκειμένου 
να εντοπισθεί η ομάδα προτύπων που 
αφορά ένα δεδομένο προϊόν ή διεργασία· 
καλεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
φορείς προτύπων και τις επαγγελματικές 
οργανώσεις να παρέχουν φιλικές προς τους 
χρήστες οδηγίες για τη χρήση των 
προτύπων· επισημαίνει ότι οι περιλήψεις 
των προτύπων θα πρέπει να διατίθενται 
στο κοινό χωρίς οικονομική επιβάρυνση·

Or.en

Τροπολογία 100
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να 
είναι κατανοητά και εύχρηστα έτσι ώστε 
να μπορούν να υλοποιούνται καλύτερα από 
τους χρήστες· θεωρεί απαραίτητο να 
μειωθεί, όπου αρμόζει, ο υπέρμετρος 
αριθμός παραπομπών μεταξύ προτύπων, 
και να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες 
δυσκολίες που συναντώνται προκειμένου 
να εντοπισθεί η ομάδα προτύπων που 
αφορά ένα δεδομένο προϊόν ή διεργασία· 
καλεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
φορείς προτύπων και τις επαγγελματικές 
οργανώσεις να παρέχουν φιλικές προς τους 
χρήστες οδηγίες για τη χρήση των 
προτύπων·

υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να 
είναι κατανοητά και εύχρηστα έτσι ώστε 
να μπορούν να υλοποιούνται καλύτερα από 
τους χρήστες· θεωρεί απαραίτητο να 
μειωθεί, όπου αρμόζει, ο υπέρμετρος 
αριθμός παραπομπών μεταξύ προτύπων, 
και να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες 
δυσκολίες που συναντώνται προκειμένου 
να εντοπισθεί η ομάδα προτύπων που 
αφορά ένα δεδομένο προϊόν ή διεργασία· 
καλεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
φορείς προτύπων και τις επαγγελματικές 
οργανώσεις να παρέχουν φιλικές προς τους 
χρήστες οδηγίες για τη χρήση των 
προτύπων, δωρεάν επιγραμμικές 
περιλήψεις και καλύτερη επιγραμμική 
πρόσβαση σε σχέδια διαβουλεύσεων·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επικροτεί την εν εξελίξει πρωτοβουλία 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης να προβούν στη σύνταξη 
και την επιγραμμική δημοσίευση, χωρίς 
περιορισμούς πρόσβασης, μιας 
περίληψης για όλα τα πρότυπά τους, και 
ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση του εν λόγω 
έργου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 
συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να 
υλοποιηθεί και σε εθνικό επίπεδο, 
παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στους 
χρήστες τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που 
καλύπτονται από κάθε πρότυπο στη 
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μητρική τους γλώσσα, μέσω των 
ιστοτόπων των εθνικών φορέων 
τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 102
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημοσίευσης των προτύπων σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή κατανόησή τους 
από τους χρήστες· απευθύνει έκκληση 
στην Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω 
και να απλοποιήσει τις χρηματοδοτικές 
ρυθμίσεις για τη μετάφραση των 
εναρμονισμένων προτύπων·

Or.en

Τροπολογία 103
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση 
αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης συμβάλλοντας στην 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·

Or.el
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Τροπολογία 104
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η 
ένταξη της τυποποίησης στα ακαδημαϊκά 
προγράμματα σπουδών, στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και στα 
προγράμματα διά βίου μάθησης, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση των υφιστάμενων 
και των μελλοντικών οικονομικών 
φορέων και υπευθύνων λήψης 
αποφάσεων όσον αφορά τη σημασία και 
τα οφέλη των προτύπων· ενθαρρύνει 
δράσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση, 
την ποσοτικοποίηση και τη 
γνωστοποίηση των οικονομικών και 
κοινωνικών οφελών της τυποποίησης·

Or.en

Τροπολογία 105
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η 
ένταξη της τυποποίησης σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και σε ακαδημαϊκά 
προγράμματα σπουδών, με στόχο την 
εξοικείωση των σπουδαστών με τα 
στρατηγικά οφέλη της τυποποίησης· 
ενθαρρύνει την εκπόνηση μελετών και 
ερευνών για την αξιολόγηση, την 
ποσοτικοποίηση και τη γνωστοποίηση 
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των οικονομικών και κοινωνικών οφελών 
των προτύπων·

Or.en

Τροπολογία 106
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, με εκπαίδευση 
και ενημερωτικές εκστρατείες, την 
ενημέρωση των ΜΜΕ για τα οικονομικά 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη 
χρήση προτύπων·

Or.de

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγουν 
την εκπαίδευση σχετικά με τον ρόλο των
προτύπων και τα οφέλη από τη χρήση 
τους σε όλα τα επίπεδα, για παράδειγμα, 
σε οικονομικές και τεχνικές σχολές· καλεί 
τους εθνικούς φορείς τυποποίησης να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους με 
επαγγελματικές οργανώσεις, ούτως ώστε 
να παρέχουν στις ΜΜΕ έγκυρη 
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη που 
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προσφέρουν τα πρότυπα·

Or.en

Τροπολογία 108
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
για την καινοτομία και την έρευνα 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη 
διαδικασία της τυποποίησης, 
αφιερώνοντας ένα κεφάλαιο στην «έρευνα 
και τυποποίηση»· θεωρεί ότι ένα τέτοιο 
μέτρο θα συνεισφέρει οικονομικά στο εν 
λόγω σύστημα, αυξάνοντας παράλληλα 
τις γνώσεις των ενεχόμενων φορέων·

Or.en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επαναβεβαιώνει ότι η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και άλλων 
μελλοντικών παγκόσμιων προκλήσεων 
στον τομέα της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος προϋποθέτει την ανάπτυξη 
και την προώθηση καθαρών τεχνολογιών 
και πράσινων προϊόντων· θεωρεί, 
συνεπώς, ότι καθίσταται επιτακτική η 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών σε 
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όλα τα συναφή προϊόντα και τις σχετικές 
υπηρεσίες, και ότι το ευρωπαϊκό σύστημα 
τυποποίησης πρέπει να αναπτύξει ένα 
βελτιωμένο σύστημα για να διασφαλιστεί 
η κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών των 
πτυχών κατά την ανάπτυξη προτύπων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να προαχθεί η 
ενεργός συμμετοχή περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και δημόσιων αρχών που 
είναι αρμόδιες για την προστασία του 
περιβάλλοντος σε επιτροπές τυποποίησης, 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 110
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επισημαίνει ότι τόσο τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) όσο και η 
τυποποίηση ενθαρρύνουν την καινοτομία
και διευκολύνουν τη διάδοση των 
τεχνολογιών· τονίζει ότι θα πρέπει να 
επιτευχθεί ορθή ισορροπία μεταξύ των 
συμφερόντων των χρηστών προτύπων 
και των δικαιωμάτων των κατόχων 
διανοητικής ιδιοκτησίας· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς 
τυποποίησης σε συνεχή επαγρύπνηση 
κατά την ανάπτυξη προτύπων που 
βασίζονται σε ιδιοταγείς τεχνολογίες, 
ούτως ώστε να επιτρέπεται ευρεία 
πρόσβαση σε όλους τους χρήστες· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι οι άδειες χρήσης για τυχόν σημαντικά 
ΔΔΙ που περιέχονται σε πρότυπα θα 
εκχωρούνται υπό δίκαιους, εύλογους και 
αμερόληπτους όρους· ενθαρρύνει τους 
κατόχους διανοητικής ιδιοκτησίας να 
ακολουθούν πολιτικές που δεν θα 
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απαιτούν την καταβολή δικαιωμάτων, 
προκειμένου να προωθηθεί η ευρεία 
εφαρμογή των προτύπων·

Or.en

Τροπολογία 111
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναγνωρίζει ότι τα φόρουμ και οι 
κοινοπραξίες συμβάλλουν αισθητά στο 
σύστημα τυποποίησης παρέχοντας 
προδιαγραφές με οικουμενική βασιμότητα, 
οι οποίες συχνά είναι περισσότερο δεκτικές 
στις καινοτόμες τεχνολογίες· επισημαίνει 
ότι, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, ορισμένα 
φόρουμ και κοινοπραξίες έχουν 
μετεξελιχθεί σε παγκόσμιους οργανισμούς 
οι οποίοι παράγουν ευρέως υλοποιούμενες 
προδιαγραφές με βάση ανοικτές, διαφανείς 
και βασιζόμενες στη συναίνεση 
διαδικασίες ανάπτυξης· πιστεύει ότι οι 
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης και 
τα φόρουμ/κοινοπραξίες πρέπει να βρουν 
τρόπους συνεργασίας στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, με μεταφορά των 
προτύπων στο καταλληλότερο επίπεδο, 
διεθνές ή ευρωπαϊκό, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνοχή και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός ή η 
επανάληψη· καλεί τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να αναπτύξουν 
και υλοποιήσουν ένα βελτιωμένο 
μηχανισμό για την υιοθέτηση των 
προδιαγραφών των φόρουμ/κοινοπραξιών 
ως ευρωπαϊκών προτύπων, πράγμα που
δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα 
απευθείας υποβολής τους σε διεθνείς 
οργανισμούς τυποποίησης έτσι ώστε να 
αποκτήσουν πιο οικουμενικό χαρακτήρα· 

αναγνωρίζει ότι τα φόρουμ και οι 
κοινοπραξίες συμβάλλουν αισθητά στο 
σύστημα τυποποίησης παρέχοντας 
προδιαγραφές με οικουμενική βασιμότητα, 
οι οποίες συχνά είναι περισσότερο δεκτικές 
στις καινοτόμες τεχνολογίες· επισημαίνει 
ότι, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, ορισμένα 
φόρουμ και κοινοπραξίες έχουν 
μετεξελιχθεί σε παγκόσμιους οργανισμούς 
οι οποίοι παράγουν ευρέως υλοποιούμενες 
προδιαγραφές με βάση ανοικτές, διαφανείς 
και βασιζόμενες στη συναίνεση 
διαδικασίες ανάπτυξης· πιστεύει ότι οι 
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης και 
τα φόρουμ/κοινοπραξίες πρέπει να βρουν 
τρόπους συνεργασίας στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, με μεταφορά των 
προτύπων στο καταλληλότερο επίπεδο, 
διεθνές ή ευρωπαϊκό, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η συνοχή και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός ή η 
επανάληψη· καλεί τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να αναπτύξουν 
και υλοποιήσουν ένα βελτιωμένο 
μηχανισμό για την υιοθέτηση των 
προδιαγραφών των φόρουμ/κοινοπραξιών 
ως ευρωπαϊκών προτύπων· σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η 
συναίνεση όλων των παραγόντων μέσω 
των καθιερωμένων διαδικασιών 
διαβούλευσης με όλους τους 
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ενδιαφερομένους κύκλους σύμφωνα με 
την αρχή της εθνικής ανάθεσης· αυτό δεν 
θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα 
απευθείας υποβολής των προδιαγραφών 
των φόρουμ/κοινοπραξιών σε διεθνείς 
οργανισμούς τυποποίησης έτσι ώστε να 
αποκτήσουν πιο οικουμενικό χαρακτήρα· 

Or.de

Τροπολογία 112
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναγνωρίζει ότι τα φόρουμ και οι 
κοινοπραξίες συμβάλλουν αισθητά στο 
σύστημα τυποποίησης παρέχοντας 
προδιαγραφές με οικουμενική βασιμότητα, 
οι οποίες συχνά είναι περισσότερο δεκτικές 
στις καινοτόμες τεχνολογίες· επισημαίνει 
ότι, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, ορισμένα 
φόρουμ και κοινοπραξίες έχουν 
μετεξελιχθεί σε παγκόσμιους οργανισμούς 
οι οποίοι παράγουν ευρέως υλοποιούμενες 
προδιαγραφές με βάση ανοικτές, διαφανείς 
και βασιζόμενες στη συναίνεση 
διαδικασίες ανάπτυξης· πιστεύει ότι οι 
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης και 
τα φόρουμ/κοινοπραξίες πρέπει να βρουν 
τρόπους συνεργασίας στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, με μεταφορά των 
προτύπων στο καταλληλότερο επίπεδο, 
διεθνές ή ευρωπαϊκό, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνοχή και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός ή η 
επανάληψη· καλεί τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να αναπτύξουν 
και υλοποιήσουν ένα βελτιωμένο
μηχανισμό για την υιοθέτηση των 
προδιαγραφών των φόρουμ/κοινοπραξιών 
ως ευρωπαϊκών προτύπων, πράγμα που δεν 

αναγνωρίζει ότι τα φόρουμ και οι 
κοινοπραξίες συμβάλλουν αισθητά στο 
σύστημα τυποποίησης παρέχοντας 
προδιαγραφές με οικουμενική βασιμότητα, 
οι οποίες συχνά είναι περισσότερο δεκτικές 
στις καινοτόμες τεχνολογίες· επισημαίνει 
ότι, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, ορισμένα 
φόρουμ και κοινοπραξίες έχουν 
μετεξελιχθεί σε παγκόσμιους οργανισμούς 
οι οποίοι παράγουν ευρέως υλοποιούμενες 
προδιαγραφές με βάση ανοικτές, διαφανείς 
και βασιζόμενες στη συναίνεση 
διαδικασίες ανάπτυξης· πιστεύει ότι οι 
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης και 
τα φόρουμ/κοινοπραξίες πρέπει να βρουν 
τρόπους συνεργασίας στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους, με μεταφορά των 
προτύπων στο καταλληλότερο επίπεδο, 
διεθνές ή ευρωπαϊκό, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνοχή και να 
αποφεύγεται ο κατακερματισμός ή η 
επανάληψη· καλεί τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης να αναπτύξουν 
και υλοποιήσουν ένα βελτιωμένο
μηχανισμό για την υιοθέτηση των 
προδιαγραφών των φόρουμ/κοινοπραξιών 
ως ευρωπαϊκών προτύπων, πράγμα που δεν 
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πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα 
απευθείας υποβολής τους σε διεθνείς 
οργανισμούς τυποποίησης έτσι ώστε να 
αποκτήσουν πιο οικουμενικό χαρακτήρα·

πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα 
απευθείας υποβολής τους σε διεθνείς 
οργανισμούς τυποποίησης έτσι ώστε να 
αποκτήσουν πιο οικουμενικό χαρακτήρα, 
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
αρχές που καθορίζονται στη συμφωνία 
του ΠΟΕ σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο: διαφάνεια, 
ανοικτό πνεύμα, αμεροληψία, 
αποτελεσματικότητα, βασιμότητα και
συνοχή·

Or.fr

Τροπολογία 113
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναγνωρίζει ότι η διαλειτουργικότητα 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, 
ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, όπου τα 
φόρουμ και οι κοινοπραξίες 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο· 
επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα δεν 
εξαρτάται μόνο από τον καθορισμό 
προτύπων/προδιαγραφών, αλλά και από 
την εφαρμογή αυτών των 
προτύπων/προδιαγραφών από τους 
χρήστες· αναγνωρίζει τον σημαίνοντα 
ρόλο που διαδραματίζουν τα φόρουμ και 
οι κοινοπραξίες των χρηστών στην 
επίτευξη της διαλειτουργικότητας·

Or.en
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Τροπολογία 114
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και 
ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης στο 
διεθνές περιβάλλον τυποποίησης, έτσι 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων με γνήσια παγκόσμια 
βασιμότητα, να διευκολυνθούν οι 
εμπορικές ανταλλαγές και να αυξηθεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και 
ενίσχυσης της θέσης των ευρωπαϊκών 
χωρών στο διεθνές περιβάλλον 
τυποποίησης, έτσι ώστε να προωθηθεί η 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων με γνήσια 
παγκόσμια βασιμότητα, να διευκολυνθούν 
οι εμπορικές ανταλλαγές και να αυξηθεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

Or.en

Τροπολογία 115
Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και 
ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης στο 
διεθνές περιβάλλον τυποποίησης, έτσι 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων με γνήσια παγκόσμια 
βασιμότητα, να διευκολυνθούν οι 
εμπορικές ανταλλαγές και να αυξηθεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

υπογραμμίζει ότι ο ρυθμιστικός διάλογος 
αποτελεί σημαντική πτυχή της 
εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής 
αγοράς και λαμβάνει, συνεπώς, υπόψη
την ανάγκη διασφάλισης και ενίσχυσης της 
θέσης του ευρωπαϊκού συστήματος 
τυποποίησης στο διεθνές περιβάλλον 
τυποποίησης, έτσι ώστε να προωθηθεί η 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων με γνήσια 
παγκόσμια βασιμότητα, να διευκολυνθούν 
οι εμπορικές ανταλλαγές και να αυξηθεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

Or.en
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Τροπολογία 116
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και 
ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης στο 
διεθνές περιβάλλον τυποποίησης, έτσι 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων με γνήσια παγκόσμια 
βασιμότητα, να διευκολυνθούν οι 
εμπορικές ανταλλαγές και να αυξηθεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και 
ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης στο 
διεθνές περιβάλλον τυποποίησης, έτσι 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων με γνήσια παγκόσμια 
βασιμότητα, να διευκολυνθούν οι 
εμπορικές ανταλλαγές και να αυξηθεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, 
λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των 
έννομων συμφερόντων των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

Or.en

Τροπολογία 117
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και 
ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης στο 
διεθνές περιβάλλον τυποποίησης, έτσι 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων με γνήσια παγκόσμια 
βασιμότητα, να διευκολυνθούν οι 
εμπορικές ανταλλαγές και να αυξηθεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και 
ενίσχυσης της θέσης της Ευρώπης και 
όλων των κρατών μελών της στο διεθνές 
περιβάλλον τυποποίησης, έτσι ώστε να 
προωθηθεί η ανάπτυξη διεθνών προτύπων 
με γνήσια παγκόσμια βασιμότητα, να 
διευκολυνθούν οι εμπορικές ανταλλαγές 
και να αυξηθεί η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα·

Or.fr
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Τροπολογία 118
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τάσσεται υπέρ της απόσπασης δύο 
ευρωπαίων πραγματογνωμόνων 
τυποποίησης στην Κίνα και την Ινδία με 
στόχο τη στήριξη των ευρωπαϊκών 
οργανισμών τυποποίησης, την προώθηση 
των ευρωπαϊκών προτύπων και την 
ανατροφοδότηση σχετικά με τα
συστήματα τυποποίησης των εν λόγω 
χωρών·

Or.en


