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Tarkistus 1
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 
annetun komission tiedonannon "Pienet 
ensin" – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite ("Small Business Act") 
(KOM(2008)0394),

Or.en

Tarkistus 2
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 
annetun komission tiedonannon "Pienet 
ensin" – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite ("Small Business Act") 
(KOM(2008)0394),

Or.en

Tarkistus 3
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 
annetun komission tiedonannon "Pienet 
ensin" – Eurooppalaisia pk-yrityksiä 
tukeva aloite ("Small Business Act") 
(KOM(2008)0394),

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että 
yhtenäismarkkinoiden uutta strategiaa 
koskevassa Montin selonteossa 
korostetaan, että on tarpeen tarkistaa 
eurooppalaista standardointiprosessia, 
säilyttää nykyisen järjestelmän edut ja 
saavuttaa oikea tasapaino eurooppalaisen ja 
kansallisten näkökulmien välillä,

D. ottaa huomioon, että 
yhtenäismarkkinoiden uutta strategiaa 
koskevassa Montin selonteossa
vahvistetaan, että standardointi on 
yhtenäismarkkinoiden hallinnan avain, ja
korostetaan, että on tarpeen tarkistaa 
eurooppalaista standardointiprosessia, 
säilyttää nykyisen järjestelmän edut ja 
saavuttaa oikea tasapaino eurooppalaisen ja 
kansallisten näkökulmien välillä,

Or.en

Tarkistus 5
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen periaatteessa VII 
korostetaan, että on tärkeää edistää pk-
yritysten osallistumista standardointiin ja 
niiden etujen puolustamista siinä,
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Or.en

Tarkistus 6
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että pk-yrityksiä 
tukevan aloitteen periaatteessa VII 
korostetaan, että on tärkeää edistää pk-
yritysten osallistumista standardointiin ja 
niiden etujen puolustamista siinä,

Or.en

Tarkistus 7
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että eurooppalaisten 
standardien kehittäminen edistää osaltaan 
maailmanlaajuisten standardien 
kehittämistä, joka säilyy lopullisena 
tavoitteena,

Or.en

Tarkistus 8
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D c kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D c. ottaa huomioon, että eurooppalainen 
standardointi tapahtuu 
maailmanlaajuisen järjestelmän puitteissa 
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ja kytkeytyy siihen monin eri tavoin, ja se 
perustuu erityisiin rakenteisiin ja 
vakiintuneisiin standardien 
kehittämisprosesseihin, joita CEN ja 
Cenelec panevat täytäntöön kansallisen 
delegoinnin periaatteen pohjalta ja ETSI 
suoran jäsenyyden pohjalta,

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D d kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D d. katsoo, että nykyaikainen ja joustava 
eurooppalainen standardointijärjestelmä 
on ratkaiseva tekijä kunnianhimoisen ja 
uudistetun eurooppalaisen 
teollisuuspolitiikan kannalta,

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että on kehitettävä 
strateginen lähestymistapa 
eurooppalaiseen standardointiin ja 
tarkistettava nykyistä järjestelmää, jotta se 
voi säilyä menestyksekkäänä ja vastata 
tulevan vuosikymmenen tarpeisiin,

Or.en
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Tarkistus 11
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa eurooppalaista 
standardointijärjestelmää, säilyttää sen 
lukuisat edulliset elementit, korjata sen 
puutteet ja löytää oikean tasapainon 
eurooppalaisen ja kansallisten näkökulmien 
välillä; korostaa, että ehdotetun 
tarkistamisen olisi keskityttävä nykyisen 
järjestelmän vahvuuksiin, jotka 
muodostavat vankan perustan 
parannuksille, ja pidätyttävä kaikista 
radikaaleista muutoksista, jotka saattaisivat 
vesittää järjestelmän ydinarvot;

1. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa eurooppalaista 
standardointijärjestelmää, säilyttää sen 
lukuisat edulliset elementit, korjata sen 
puutteet ja löytää oikean tasapainon 
eurooppalaisen ja kansallisten näkökulmien 
välillä; korostaa, että ehdotetun 
tarkistamisen olisi keskityttävä nykyisen 
järjestelmän vahvuuksiin, jotka 
muodostavat vankan perustan 
parannuksille, ja pidätyttävä kaikista 
radikaaleista muutoksista, jotka saattaisivat 
vesittää järjestelmän ydinarvot; kehottaa 
komissiota yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa löytämään uusia tapoja 
eurooppalaisten standardien käytännön 
hyväksymisen optimoimiseksi;

Or.en

Tarkistus 12
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa eurooppalaista 
standardointijärjestelmää, säilyttää sen 
lukuisat edulliset elementit, korjata sen 
puutteet ja löytää oikean tasapainon 
eurooppalaisen ja kansallisten 
näkökulmien välillä; korostaa, että 
ehdotetun tarkistamisen olisi keskityttävä 
nykyisen järjestelmän vahvuuksiin, jotka 
muodostavat vankan perustan 
parannuksille, ja pidätyttävä kaikista 

1. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
tarkistaa eurooppalaista 
standardointijärjestelmää, säilyttää sen 
lukuisat edulliset elementit, korjata sen 
puutteet ja löytää oikean tasapainon 
eurooppalaisen, kansallisen ja 
kansainvälisen näkökulman välillä; 
korostaa, että ehdotetun tarkistamisen olisi 
keskityttävä nykyisen järjestelmän 
vahvuuksiin, jotka muodostavat vankan 
perustan parannuksille, ja pidätyttävä 
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radikaaleista muutoksista, jotka saattaisivat 
vesittää järjestelmän ydinarvot;

kaikista radikaaleista muutoksista, jotka 
saattaisivat vesittää järjestelmän ydinarvot;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että komission tekemää
ehdotusta eurooppalaista standardointia 
koskevan nykyisen lainsäädäntökehyksen 
tarkistamisesta on täydennettävä strategia-
asiakirjalla, jolla luodaan kattava kehys 
Euroopan ja kansallisen tason toimille, 
mukaan luettuina konkreettiset 
parannusehdotukset, joita ei voida toteuttaa 
lainsäädäntöä tarkistamalla; tähdentää, että 
strategia-asiakirjassa ei pitäisi rajoittua 
pelkästään EXPRESSin selonteossa 
annettuihin suosituksiin;

3. kehottaa komissiota täydentämään
ehdotusta eurooppalaista standardointia 
koskevan nykyisen lainsäädäntökehyksen 
tarkistamisesta strategia-asiakirjalla, jolla 
luodaan kattava kehys Euroopan ja 
kansallisen tason toimille, mukaan 
luettuina konkreettiset parannusehdotukset, 
joita ei voida toteuttaa lainsäädäntöä 
tarkistamalla; tähdentää, että strategia-
asiakirjassa ei pitäisi rajoittua pelkästään 
EXPRESSin selonteossa annettuihin 
suosituksiin;

Or.en

Tarkistus 14
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pitää tervetulleena komission 
valkoista kirjaa "Tieto- ja 
viestintätekniikan standardoinnin 
nykyaikaistaminen EU:ssa − 
kehitysmahdollisuudet" 
(KOM(2009)0324); kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota panemaan 
valkoisessa kirjassa esitetyt keskeiset 
suositukset täytäntöön, jotta 
varmistetaan, että EU:n politiikoissa ja 
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julkisissa hankinnoissa voidaan panna 
täytäntöön ja käyttää relevantteja 
maailmanlaajuisia tieto- ja 
viestintätekniikan standardeja;

Or.en

Tarkistus 15
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kannattaa komission aietta sisällyttää 
eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen Maailman 
kauppajärjestön kaupan teknisistä esteistä 
tekemään sopimukseen sisältyvät 
periaatteet (läpinäkyvyys, avoimuus, 
puolueettomuus, yksimielisyys, tehokkuus, 
relevanssi ja johdonmukaisuus), jotta 
niiden soveltamista eurooppalaisessa 
standardointijärjestelmässä voidaan 
tehostaa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että WTO:n periaatteiden 
sisällyttämisen oikeudelliseen kehykseen 
ei pitäisi lisätä tunnustettujen 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
(ESO) määrää nykyisestä kolmesta (CEN, 
Cenelec ja ETSI (European Telecom 
Standards Institute));
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Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. katsoo, että näitä periaatteita 
voitaisiin täydentää sellaisilla 
lisäominaisuuksilla kuin ylläpito, 
saatavuus, laatu, neutraalius ja 
vastuunalaisuus; uskoo, että kaikkia näitä 
periaatteita on edelleen täsmennettävä ja 
selkeytettävä ja että on otettava käyttöön 
erityinen valvontajärjestelmä 
varmistamaan niiden täytäntöönpano 
kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla 
kehitettäessä EU:n politiikkoja ja 
lainsäädäntöä tukevia standardeja;

Or.en

Tarkistus 18
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa kuitenkin, että nämä 
periaatteet eivät sinällään riitä 
varmistamaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset ja yhteiskunnalliset sidosryhmät 
– etenkään terveyttä ja turvallisuutta, 
kuluttajien etuja ja 
ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan 
myös tasapainoisen edustuksen periaate, 
sillä yleisen edun ollessa kyseessä on 
hyvin tärkeää, että kaikkien sidosryhmien 

Poistetaan.
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kannat otetaan tasapainoisesti huomioon, 
etenkin kehitettäessä standardeja, joilla 
on määrä tukea EU:n lainsäädäntöä ja 
politiikkaa;

Or.de

Tarkistus 19
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös
tasapainoisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös
asianmukaisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan asianmukaisesti huomioon, 
etenkin kehitettäessä standardeja, joilla on 
määrä tukea EU:n lainsäädäntöä ja 
politiikkaa;

Or.en

Tarkistus 20
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
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terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös
tasapainoisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;

terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös
asiaankuuluvan edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan asiaankuuluvasti huomioon, 
etenkin kehitettäessä standardeja, joihin
EU:n lainsäädännössä ja politiikassa on 
määrä viitata;

Or.en

Tarkistus 21
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös
tasapainoisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös
asianmukaisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan asianmukaisesti huomioon, 
etenkin kehitettäessä standardeja, joilla on 
määrä tukea EU:n lainsäädäntöä ja 
politiikkaa, kun samalla tunnustetaan 
eurooppalaisen standardoinnin 
vapaaehtoinen luonne ja tarve kiinnittää 
parhaat tekniset asiantuntijat kuhunkin 
standardointihankkeeseen;

Or.en
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Tarkistus 22
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa;
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös 
tasapainoisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös 
tasapainoisen ja asianmukaisen
edustuksen periaate, sillä yleisen edun 
ollessa kyseessä on hyvin tärkeää, että 
kaikkien sidosryhmien kannat otetaan 
tasapainoisesti huomioon, kun on kyse
yhteiskunnallisten sidosryhmien ja pk-
yritysten osallistumisesta kansallisten 
standardointielinten työhön; toteaa, että 
on myös varmistettava asianmukainen 
edustus eurooppalaisissa 
standardointielimissä, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;

Or.fr

Tarkistus 23
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että 
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
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sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös 
tasapainoisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;

sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; 
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös 
tasapainoisen edustuksen periaate, sillä 
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;
katsoo, että tasapuolisen edustuksen 
periaatetta on täydennettävä ryhtymällä 
maksamaan jonkinlaista avustusta 
standardointityöhön osallistumisesta 
sellaisille yhteiskunnallisille sidosryhmille 
(esim. kuluttajajärjestöille), joiden pitää 
osallistua, mutta jotka eivät hyödy 
osallistumisesta taloudellisesti;

Or.da

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että
pienet ja keskisuuret yritykset ja 
yhteiskunnalliset sidosryhmät – etenkään 
terveyttä ja turvallisuutta, kuluttajien etuja 
ja ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa;
katsoo siksi, että on otettava mukaan myös 
tasapainoisen edustuksen periaate, sillä
yleisen edun ollessa kyseessä on hyvin 
tärkeää, että kaikkien sidosryhmien kannat
otetaan tasapainoisesti huomioon, etenkin 
kehitettäessä standardeja, joilla on määrä 
tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa;

5. korostaa kuitenkin, että nämä periaatteet 
eivät sinällään riitä varmistamaan, että
kaikki sidosryhmät – etenkään terveyttä ja 
turvallisuutta, kuluttajien etuja ja 
ympäristöystävällisyyttä ajavat 
sidosryhmät – olisivat asianmukaisesti 
edustettuina standardointiprosessissa; pitää
siksi tärkeänä, että yleisen edun ollessa 
kyseessä otetaan huomioon kaikkien 
sidosryhmien kannat, etenkin kehitettäessä 
standardeja, joilla on määrä tukea EU:n 
lainsäädäntöä ja politiikkaa;

Or.en
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Tarkistus 25
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. painottaa, että Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi mahdollistettava pk-
yritysten ja käsityöläisyritysten etujen 
parempi huomioon ottaminen standardeja 
laadittaessa panemalla täytäntöön 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaan 
aloitteeseen ("Small Business Act") 
sisältyvät toimet (EU:n rahoitustuki, 
standardien käyttökustannusten 
alentaminen, eurooppalaisten standardien 
tiivistelmien järjestelmällinen 
julkaiseminen ja 
standardointikomiteoiden tasapuolinen 
kokoonpano) tämän aloitteen 
seitsemännen periaatteen mukaisesti;

Or.fr

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

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että vaikka pk-yritykset 
edustavat merkittävää osaa Euroopan 
markkinoista, ne eivät ole riittävässä 
määrin mukana 
standardointijärjestelmän toiminnassa 
eivätkä voi siten täysin hyödyntää 
standardoinnista saatavia hyötyjä; uskoo, 
että on olennaisen tärkeää parantaa 
niiden edustusta ja osallistumista 
järjestelmän toimintaan erityisesti 
kansallisen tason teknisissä komiteoissa; 
kehottaa komissiota osoittamaan 
eurooppalaisen standardointijärjestelmän 
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tarkistamisen yhteydessä toteutettavan 
vaikutustenarvioinnin avulla parhaan 
tavan päästä tähän tavoitteeseen ja 
arvioimaan samalla, millaista rahoitusta 
tarvitaan pk-yritysten avuksi;

Or.en

Tarkistus 27
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. myöntää, että palvelualan standardeilla 
on usein reagoitu kansallisiin 
erityispiirteisiin ja että niiden kehittäminen 
on kytkeytynyt markkinoiden tarpeisiin; 
tähdentää kuitenkin, että palveluista 
sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä 
2006/123/EY tarkoitettujen 
eurooppalaisten palvelualan standardien 
kehittäminen hyödyttää palvelualan 
yhdenmukaistamista entisestään, lisää
eurooppalaisten palvelujen avoimuutta, 
laatua ja kilpailukykyä ja edistää kilpailua, 
innovatiivisuutta, kaupan esteiden 
vähentämistä ja kuluttajansuojaa;

7. myöntää, että palvelualan standardeilla 
on usein reagoitu kansallisiin 
erityispiirteisiin ja että niiden kehittäminen 
on kytkeytynyt markkinoiden ja 
kuluttajien sekä yleisen edun mukaisiin
tarpeisiin; tähdentää kuitenkin, että 
palveluista sisämarkkinoilla annetussa 
direktiivissä 2006/123/EY tarkoitettujen 
eurooppalaisten palvelualan standardien 
kehittäminen samoin kuin 
ammattialajärjestöjen omien 
laatusopimusten tai -merkintöjen
laatiminen hyödyttää palvelualan 
yhdenmukaistamista entisestään ja voisi 
lisätä eurooppalaisten palvelujen 
avoimuutta, laatua ja kilpailukykyä ja 
edistää kilpailua, innovatiivisuutta, kaupan 
esteiden vähentämistä ja kuluttajansuojaa;

Or.de

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannattaa siksi komission aietta 8. kannattaa siksi komission aietta 
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sisällyttää palvelualan standardit 
eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen, koska näin paitsi
varmistetaan tiedon saanti kaikista 
sellaisista kansallisista palvelualan 
standardeista, jotka saattaisivat muodostua 
sisämarkkinoiden kaupan teknisiksi 
esteiksi, niin myös luodaan 
asianmukainen oikeudellinen perusta, 
johon komissio voi tukeutua pyytäessään 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä, eli 
CENiä, Ceneleciä ja eurooppalaista 
telealan standardisoimisjärjestöä (ETSI) 
kehittämään standardeja palvelualalle;

sisällyttää palvelualan standardit 
eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen, koska näin 
varmistetaan tiedon saanti kaikista 
sellaisista kansallisista palvelualan 
standardeista, jotka saattaisivat muodostua 
sisämarkkinoiden kaupan teknisiksi 
esteiksi; painottaa samalla, että uusien 
palvelualan standardien laatimista 
koskevien aloitteiden ei pitäisi tulla 
viranomaisilta vaan asianomaisilta 
yrityksiltä itseltään, jos ne todella 
tarvitsevat tällaisia standardeja;

Or.de

Tarkistus 29
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannattaa siksi komission aietta 
sisällyttää palvelualan standardit 
eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen, koska näin paitsi 
varmistetaan tiedon saanti kaikista 
sellaisista kansallisista palvelualan 
standardeista, jotka saattaisivat 
muodostua sisämarkkinoiden kaupan 
teknisiksi esteiksi, niin myös luodaan 
asianmukainen oikeudellinen perusta, 
johon komissio voi tukeutua pyytäessään 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä, eli 
CENiä, Ceneleciä ja eurooppalaista 
telealan standardisoimisjärjestöä (ETSI)
kehittämään standardeja palvelualalle;

8. kehottaa komissiota haastamaan 
palvelujen alan sidosryhmät kehittämään 
standardeja eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen (CEN, Cenelec ja 
ETSI) oikeudellisissa puitteissa;

Or.en



PE448.863v01-00 18/71 AM\830662FI.doc

FI

Tarkistus 30
Anja Weisgerber, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannattaa siksi komission aietta 
sisällyttää palvelualan standardit 
eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen, koska näin paitsi 
varmistetaan tiedon saanti kaikista 
sellaisista kansallisista palvelualan 
standardeista, jotka saattaisivat 
muodostua sisämarkkinoiden kaupan 
teknisiksi esteiksi, niin myös luodaan
asianmukainen oikeudellinen perusta, 
johon komissio voi tukeutua pyytäessään
eurooppalaisia standardointijärjestöjä, eli 
CENiä, Ceneleciä ja eurooppalaista 
telealan standardisoimisjärjestöä (ETSI) 
kehittämään standardeja palvelualalle;

8. kannattaa siksi ammattialajärjestöjen 
pyrkimyksiä laatia laatusopimuksia ja 
-merkintöjä, joita sovelletaan kansallisen 
ja eurooppalaisen 
ammattialalainsäädännön lisäksi, sekä 
komission aietta sisällyttää palvelualan 
standardit eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen, kun on kyse 
sellaisista standardoitavissa olevista 
palveluista, joille ei ole 
ammattialajärjestöjen laatimia 
laatusopimuksia; tähdentää, että on 
olemassa palveluja, jotka voidaan 
määritellä, ja palveluja, joita ei voida 
määritellä, ja että korkeatasoiset älylliset 
ja henkiset palvelut eivät eurooppalaisen 
oikeustajun mukaan ole määriteltävissä ja 
että ainoastaan niitä koskevia ehtoja 
(teknisiä ja reaalisia edellytyksiä jne.) 
voidaan standardoida; toteaa, että nämä 
kriteerit täyttävien palvelualan 
standardien avulla voidaan luoda 
asianmukainen oikeudellinen perusta, 
jonka pohjalta komissio voi pyytää
eurooppalaisia standardointijärjestöjä, eli 
CENiä, Ceneleciä ja eurooppalaista 
telealan standardisoimisjärjestöä (ETSI) 
kehittämään standardeja palvelualalle;

Or.de

Tarkistus 31
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannattaa siksi komission aietta 
sisällyttää palvelualan standardit 
eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen, koska näin paitsi
varmistetaan tiedon saanti kaikista 
sellaisista kansallisista palvelualan 
standardeista, jotka saattaisivat muodostua 
sisämarkkinoiden kaupan teknisiksi 
esteiksi, niin myös luodaan 
asianmukainen oikeudellinen perusta, 
johon komissio voi tukeutua pyytäessään 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä, eli 
CENiä, Ceneleciä ja eurooppalaista 
telealan standardisoimisjärjestöä (ETSI) 
kehittämään standardeja palvelualalle;

8. ehdottaa siksi, että komissio kannustaa 
osapuolia kehittämään palvelualan 
standardeja eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen (CEN, 
CENELEC ja eurooppalainen telealan 
standardointijärjestö ETSI) 
oikeudellisissa puitteissa, jotta 
varmistetaan tiedon saanti kaikista 
sellaisista kansallisista palvelualan 
standardeista, jotka saattaisivat muodostua 
sisämarkkinoiden kaupan teknisiksi 
esteiksi, ja jotta vältetään 
mahdollisimman suuressa määrin
pirstaloituminen erilaisiksi kansallisiksi 
standardeiksi; kehottaa komissiota 
sisällyttämään palvelualan standardit 
eurooppalaisen standardoinnin 
lainsäädäntökehykseen, jos 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
vapaaehtoiselta pohjalta saamat tulokset 
osoittautuvat riittämättömiksi, ja siten 
luomaan oikeusperustan, joka antaa 
komissiolle mahdollisuuden pyytää 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä 
kehittämään standardeja palvelualalle;

Or.fr

Tarkistus 32
Zuzana Roithová

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
päästävä sopimukseen eurooppalaisten 
vähimmäisstandardien vahvistamisesta 
tuotteille, joilla on myönteinen vaikutus 
kansalaisten terveyteen (esim. 
ortopedisesti oikeanlaiset lasten 
jalkineet); toteaa, että tällaisilla 
standardeilla taattaisiin EU:ssa 
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valmistettujen tuotteiden laadun 
säilymisen lisäksi ennen kaikkea
kolmansista maista tuotujen tuotteiden 
laadun merkittävä paraneminen; toteaa, 
että tieteelliset tutkimukset osoittavat, että 
ortopedisesti epäterveellisten jalkineiden 
ja EU:n kansalaisilla ilmenevien 
ortopedisten vaivojen lisääntymisen välillä 
on syy-seuraus-yhteys, ja kehottaa siksi 
komissiota ja Euroopan 
standardointijärjestöjä vahvistamaan 
asiaa koskevia eurooppalaisia 
standardeja;

Or.cs

Tarkistus 33
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annettuun 
direktiiviin liittyvien standardien 
täytäntöönpanoa olisi nopeutettava 
kuluttajansuojan parantamiseksi 
edelleen;

Or.el

Tarkistus 34
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa uudelleen, että "uuden 
lähestymistavan" lainsäädäntöä tukeva 
eurooppalainen standardointi on 
osoittautunut hyväksi ja olennaiseksi 
välineeksi yhtenäismarkkinoiden loppuun 

9. vahvistaa uudelleen, että "uuden 
lähestymistavan" lainsäädäntöä tukeva 
eurooppalainen standardointi on 
osoittautunut hyväksi ja olennaiseksi 
välineeksi yhtenäismarkkinoiden loppuun 
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saattamisessa; toteaa, että muiden kuin 
uuteen lähestymistapaan kuuluvien alojen
lainsäädäntöä tukevien
standardointitoimeksiantojen lukumäärä on 
lisääntynyt viime vuosina, mikä osoittaa, 
että malli on omaksuttu hyvin monella 
EU:n politiikan saralla; uskoo, että on 
suotavaa laajentaa standardien käyttöä
yhtenäismarkkinoiden lisäksi myös muille
unionin lainsäädäntöaloille ja politiikan
aloille ottaen samalla huomioon kyseisten 
alueiden erityispiirteet paremman 
lainsäädäntötyön periaatteiden mukaisesti;

saattamisessa; toteaa, että muiden kuin 
uuteen lähestymistapaan kuuluvien alojen
lainsäädännössä mainittujen 
standardointitoimeksiantojen lukumäärä on 
lisääntynyt viime vuosina, mikä osoittaa, 
että malli on omaksuttu hyvin monella 
EU:n politiikan saralla; uskoo, että on 
suotavaa edistää viittauksia standardeihin
yhtenäismarkkinoiden lisäksi myös muilla
unionin lainsäädäntöaloilla ja politiikan
aloilla ottaen samalla huomioon kyseisten 
alueiden erityispiirteet paremman 
lainsäädäntötyön periaatteiden mukaisesti;

Or.en

Tarkistus 35
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa uudelleen, että "uuden 
lähestymistavan" lainsäädäntöä tukeva 
eurooppalainen standardointi on 
osoittautunut hyväksi ja olennaiseksi 
välineeksi yhtenäismarkkinoiden loppuun 
saattamisessa; toteaa, että muiden kuin 
uuteen lähestymistapaan kuuluvien alojen 
lainsäädäntöä tukevien 
standardointitoimeksiantojen lukumäärä on 
lisääntynyt viime vuosina, mikä osoittaa, 
että malli on omaksuttu hyvin monella 
EU:n politiikan saralla; uskoo, että on 
suotavaa laajentaa standardien käyttöä 
yhtenäismarkkinoiden lisäksi myös muille 
unionin lainsäädäntöaloille ja politiikan 
aloille ottaen samalla huomioon kyseisten 
alueiden erityispiirteet paremman 
lainsäädäntötyön periaatteiden 
mukaisesti;

9. vahvistaa, että "uuden lähestymistavan" 
lainsäädäntöä tukeva eurooppalainen 
standardointi on osoittautunut hyväksi ja 
olennaiseksi välineeksi 
yhtenäismarkkinoiden loppuun 
saattamisessa; toteaa, että muiden kuin 
uuteen lähestymistapaan kuuluvien alojen 
lainsäädäntöä tukevien 
standardointitoimeksiantojen lukumäärä on 
lisääntynyt viime vuosina, mikä osoittaa, 
että malli on omaksuttu hyvin monella 
EU:n politiikan saralla;

Or.en
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Tarkistus 36
Damien Abad, Lara Comi

Päätöslauselmaesitys
10 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää erittäin tärkeänä, että lainsäädäntö 
ja standardointi pidetään selvästi erillään, 
jotta lainsäädännön ja halutun suojelutason
tavoitteista ei tehdä virheellisiä tulkintoja; 
korostaa, että eurooppalaisen 
lainsäädäntövallan käyttäjän on oltava 
erittäin valpas ja täsmällinen 
määritellessään sääntelyn olennaisia 
vaatimuksia ja että komission on 
määriteltävä toimeksiannoissaan selvästi ja 
täsmällisesti standardoinnin tavoitteet; 
korostaa, että standardoijien asema olisi 
rajattava siihen, että he määrittelevät 
tekniset keinot lainsäädäntövallan käyttäjän 
asettamien tavoitteiden saavuttamiseen 
samalla kun huolehditaan suojelun 
hyvästä tasosta;

10. pitää erittäin tärkeänä, että lainsäädäntö 
ja standardointi pidetään selvästi erillään, 
jotta lainsäädännön ja halutun suojelutason 
tavoitteista ei tehdä virheellisiä tulkintoja; 
korostaa, että eurooppalaisen 
lainsäädäntövallan käyttäjän on oltava 
erittäin valpas ja täsmällinen 
määritellessään sääntelyn olennaisia 
vaatimuksia ja että komission on 
määriteltävä toimeksiannoissaan selvästi ja 
täsmällisesti standardoinnin tavoitteet; 
korostaa, että standardoijien asema olisi 
rajattava siihen, että he määrittelevät 
tekniset keinot lainsäädäntövallan käyttäjän 
asettamien tavoitteiden saavuttamiseen 
sekä huolehtivat suojelun hyvästä tasosta;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toistaa, että on olennaisen tärkeää, 
että eurooppalaisia standardeja 
kehitetään kohtuullisen ajan kuluessa 
erityisesti niillä aloilla, joilla standardeja 
tarvitaan nopeasti, jotta voidaan täyttää 
julkisen vallan toimien ja nopeasti 
muuttuvien markkinoiden vaatimukset; 
kehottaa siksi eurooppalaisia ja 
kansallisia standardointielimiä edelleen 
parantamaan toimivuuttaan ja 
tehokkuuttaan ottaen huomioon, että 
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standardointiprosessin nopeuttamisesta ei 
saa aiheutua haittaa avoimuuden, laadun, 
läpinäkyvyyden ja kaikkien osapuolten 
yksimielisyyden periaatteille;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. uskoo, että standardointiprosessia 
voidaan nopeuttaa osaltaan tehostamalla 
komission ja eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen välisiä 
neuvotteluja ennen toimeksiannon 
antamista, jolloin nämä pystyvät 
ilmoittamaan nopeammin ja mieluiten 
kahden kuukauden kuluessa, voivatko ne 
ottaa standardointitehtävän;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. panee merkille direktiivin 98/34 
mukaisen komitean tärkeyden komission 
ja jäsenvaltioiden välisenä foorumina 
keskusteltaessa kysymyksistä, jotka 
liittyvät teknisiin normeihin ja 
standardointiin; katsoo, että Euroopan 
parlamentin edustajat olisi kutsuttava 
tämän komitean (tai sen seuraajaelimen) 
kokouksiin, joiden olisi myös tarvittaessa 
oltava avoimia eurooppalaisten ja 
kansallisten standardointielinten ja 
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Euroopan tason sidosryhmäjärjestöjen 
tarkkailijoille erityisesti keskusteltaessa 
standardointitoimeksiannoista;

Or.en

Tarkistus 40
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota kehittämään ja 
ottamaan käyttöön standardointipolitiikan 
ja standardointitoiminnan koordinointiin
soveltuvia parannettuja järjestelmiä, 
joiden olisi katettava kaikki 
standardointiprosessin julkisen politiikan 
näkökohdat aina toimeksiantojen 
laatimisesta ja myöntämisestä, teknisten 
komiteoiden työn seurannan kautta –
jolloin varmistetaan, että laaditut
standardit täyttävät kulloisenkin 
lainsäädännön vaatimukset – standardien 
viralliseen hyväksymiseen, julkaisemiseen 
ja käyttöön asti;

11. kehottaa komissiota haastamaan 
eurooppalaiset standardointijärjestöt 
(CEN, Cenelec, ETSI) parantamaan ja 
valvomaan standardointipolitiikan ja 
standardointitoiminnan koordinointiin
käyttämiään prosesseja, joiden olisi 
katettava koko standardointiprosessi aina 
toimeksiantojen laatimisesta ja 
myöntämisestä teknisten komiteoiden työn
seurantaan sekä arviointiin, jossa 
todetaan, että toimeksiannetut standardit
noudattavat kyseisellä alalla mahdollisesti 
noudatettavaa EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä;

kehottaa komissiota tarkistamaan ja 
järkeistämään prosessia, jossa 
eurooppalaisille standardointijärjestöille 
annetaan standardointitoimeksiantoja 
siten, että siihen sisällytetään 
sidosryhmien kuulemisvaihe ja 
perusteellinen analyysi, jolla osoitetaan 
uuden standardoinnin tarve, jotta 
varmistetaan standardoinnin aiheellisuus 
sekä vältetään päällekkäisyydet ja 
toisistaan poikkeavien standardien ja 
määritelmien leviäminen;

Or.en
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Tarkistus 41
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että "uuden lähestymistavan 
konsulteilla" on merkittävä rooli 
todennettaessa, että yhdenmukaistetut 
standardit ovat vastaavan EU-
lainsäädännön mukaisia; muistuttaa, että 
nykyisellään eurooppalaiset 
standardointijärjestöt valitsevat nämä 
palvelukseensa tulevat konsultit, mistä 
aiheutuu näille järjestöille huomattava 
hallinnollinen taakka, ja toisinaan 
sidosryhmät ovat huolissaan prosessin 
puolueettomuudesta ja 
riippumattomuudesta; kehottaa siksi 
komissiota arvioimaan, onko nykyisiä 
menettelyjä tarkistettava; uskoo lisäksi, että 
komission olisi yksilöitävä prosessi sen 
varmistamiseksi, että toimeksiannetut 
standardit ovat myös uuden 
lähestymistavan piiriin kuulumattomien 
EU:n politiikan alojen ja säädösten 
mukaisia;

12. korostaa, että "uuden lähestymistavan 
konsulteilla" on merkittävä rooli 
todennettaessa, että yhdenmukaistetut 
standardit ovat vastaavan EU-
lainsäädännön mukaisia; muistuttaa, että 
nykyisellään eurooppalaiset 
standardointijärjestöt valitsevat nämä 
palvelukseensa tulevat konsultit, mistä 
aiheutuu näille järjestöille huomattava 
hallinnollinen taakka, ja toisinaan 
sidosryhmät ovat huolissaan prosessin 
puolueettomuudesta ja 
riippumattomuudesta; kehottaa siksi 
komissiota arvioimaan, onko nykyisiä 
menettelyjä tarkistettava; uskoo lisäksi, että 
komission olisi yksilöitävä prosessi sen 
varmistamiseksi, että toimeksiannetut 
standardit ovat myös uuden 
lähestymistavan piiriin kuulumattomien 
EU:n politiikan alojen ja säädösten 
mukaisia; katsoo, että tämän olisi 
tapahduttava standardien kehittämisen 
yhteydessä, jotta vältetään jälkikäteen 
tapahtuvasta hylkäämisestä aiheutuvat 
viivytykset ja tehottomuus;

Or.en

Tarkistus 42
Edvard Kožušník, Toine Manders, Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkistamaan standardit 
perusteellisemmin niiden valmistuttua, 
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jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät 
toimeksiannon vaatimukset erityisesti, 
kun standardeja käytetään "uuden 
lähestymistavan" piiriin kuuluvan 
lainsäädännön tarkoituksiin siten, että 
samalla varmistetaan, että standardien 
hyväksyminen ei merkittävästi viivästy; 
aikoo tutkia eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän tulevan 
tarkistamisen yhteydessä mahdollisuutta 
antaa parlamentille komissiolla ja 
jäsenvaltioilla tällä hetkellä oleva oikeus 
riitauttaa yhdenmukaistettu standardi, 
joka ei näytä täysin täyttävän vastaavan 
lainsäädännön olennaisia vaatimuksia;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa komissiota avoimuuden 
nimissä julkistamaan kootusti päätökset, 
jotka koskevat standardien muodollista 
vastustamista, ja asettamaan saataville 
päivitetyn taulukon kaikista muodolliseen 
vastustamiseen liittyvistä toimista; 
kehottaa komissiota myös esittämään 
vuotuisen kertomuksen 
standardointitoimeksiannoista ja niiden 
täyttämisen edistymisestä;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. kehottaa eurooppalaisia
standardointijärjestöjä vahvistamaan 
nykyisiä valitusmekanismejaan, jotka on 
tarkoitettu käytettäväksi, jos standardista 
syntyy kiistaa; panee merkille, että 
nykyiset mekanismit eivät ehkä aina ole 
tehokkaita, koska niiden elinten 
kokoonpano heijastelee käytännössä 
standardin hyväksyneiden tahojen 
kantaa; ehdottaa siksi, että kokoonpanoa 
laajennetaan siten, että osallistua voivat 
myös ulkoiset asiantuntijat ja/tai 
eurooppalaiset yhteiskunnalliset 
sidosryhmät, jotka ovat tällä hetkellä 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
liitännäisjäseniä tai 
yhteistyökumppaneita;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
12 d kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 d. on tietoinen siitä, että nykyinen 
eurooppalaista standardointia tukeva 
EU:n rahoitusjärjestelmä johtaa usein 
turhautumiseen sääntömuutosten, 
suurten tilintarkastuskustannusten ja 
maksujen hyväksymisen viivytysten 
vuoksi; korostaa, että on kiireellisesti 
vähennettävä näitä kustannuksia ja 
suurta hallinnollista rasitetta, jotka 
toisinaan kumoavat tarjotun taloudellisen 
tuen hyödyt, kuitenkin siten, että 
noudatetaan EU:n varainhoitoa koskevia 
säännöksiä; katsoo, että komissio ja 
eurooppalaiset standardointijärjestöt 
voisivat parantaa yhteistyötään taatakseen 
eurooppalaisen standardointitoiminnan 
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saamalle EU:n rahoitukselle vakaat ja 
käyttäjäystävälliset puitteet, jotka 
merkittävästi parantavat järjestelmän 
tehokkuutta;

Or.en

Tarkistus 46
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
12 e kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 e. tukee CENin/Cenelecin omistamaa 
vapaaehtoista eurooppalaista Keymark-
laatumerkkiä, joka osoittaa 
eurooppalaisten standardien 
mukaisuuden; korostaa, että Keymark on 
arvokas vaihtoehto erilaisille kansallisille 
sertifiointijärjestelmille, jotka merkitsevät 
moninkertaista testaamista ja tuotteiden 
merkitsemistä useissa jäsenvaltioissa ja
voivat siten muodostaa esteen 
sisämarkkinoilla käytävälle kaupalle sekä 
aiheuttaa pienille yrityksille merkittäviä 
kustannuksia, jotka voivat heijastua 
kuluttajahintojen nousuna; kannustaa 
siksi kansallisia standardointielimiä ja 
muita kansallisia sertifiointielimiä 
edistämään Keymark-merkin käyttöä 
kansallisten sertifiointijärjestelmien 
vaihtoehtona; kehottaa myös 
käynnistämään yleiseurooppalaisen 
kampanjan, jolla lisätään yritysten ja 
kuluttajien tietoisuutta Keymark-
merkinnän eduista;

Or.en

Tarkistus 47
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kannustaa siksi eurooppalaisia ja 
kansallisia standardointielimiä edistämään 
ja helpottamaan kaikkien asianosaisten 
osapuolten, etenkin pk-yritysten, 
kuluttajien (mukaan luettuina vammaiset 
henkilöt ja riskiryhmiin kuuluvat 
kuluttajat), ympäristöaktivistien, 
työntekijöiden ja muita yhteiskunnallisia 
etuja ajavien elinten, tehokasta 
osallistumista standardointiprosessiin;

14. kannustaa siksi eurooppalaisia ja 
kansallisia standardointielimiä edistämään 
ja helpottamaan kaikkien asianosaisten 
osapuolten, etenkin pk-yritysten, 
kuluttajien (mukaan luettuina vammaiset 
henkilöt ja riskiryhmiin kuuluvat 
kuluttajat), ympäristöaktivistien, 
työntekijöiden ja muita yhteiskunnallisia 
etuja ajavien elinten, tehokasta 
osallistumista standardointiprosessiin;
toteaa, että osallistumista voidaan 
helpottaa muun muassa parantamalla 
erityisesti niiden osapuolten 
mahdollisuuksia saada avustusta, joille 
standardointiprosessista ei ole 
taloudellista hyötyä, kuten kuluttajien 
edustajat;

Or.da

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kannustaa siksi eurooppalaisia ja 
kansallisia standardointielimiä edistämään 
ja helpottamaan kaikkien asianosaisten 
osapuolten, etenkin pk-yritysten,
kuluttajien (mukaan luettuina vammaiset 
henkilöt ja riskiryhmiin kuuluvat 
kuluttajat), ympäristöaktivistien, 
työntekijöiden ja muita yhteiskunnallisia 
etuja ajavien elinten, tehokasta 
osallistumista standardointiprosessiin;

14. kannustaa siksi eurooppalaisia ja 
kansallisia standardointielimiä edistämään 
ja helpottamaan kaikkien asianosaisten 
osapuolten, etenkin pk-yritysten ja 
kaikkien yleistä etua edustavien 
sidosryhmien, kuten kuluttajien (mukaan 
luettuina vammaiset henkilöt ja 
riskiryhmiin kuuluvat kuluttajat), 
ympäristöaktivistien, työntekijöiden ja 
muita yhteiskunnallisia etuja ajavien 
elinten, tehokasta osallistumista 
standardointiprosessiin;

Or.en
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Tarkistus 49
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea 
ja poliittista tukea on jatkettava ainakin 
vuoteen 2020 saakka;

15. arvostelee sitä, että yhteiskunnallisten 
sidosryhmien edustus kansallisissa 
teknisissä komiteoissa on edelleen heikko 
ja että yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei 90-
luvulta lähtien ole saavutettu juuri 
minkäänlaista edistymistä; kehottaa siksi 
komissiota tutkimaan syyt 
yhteiskunnallisten sidosryhmien heikkoon 
kansallisen tason osallistumiseen ja 
tarvittaessa laatimaan saatujen tulosten 
pohjalta jäsenvaltioille sitovia 
määräyksiä, joilla taataan 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
mahdollisuus osallistua kansalliseen 
standardointiprosessiin;

Or.de

Tarkistus 50
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista
edistymistä, tällaisia sidosryhmiä 

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa on 
saavutettava lisää edistymistä, tällaisia 
sidosryhmiä edustavien eurooppalaisten 
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edustavien eurooppalaisten järjestöjen 
rahoitustukea ja poliittista tukea on 
jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

järjestöjen rahoitustukea ja poliittista tukea 
on jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

Or.en

Tarkistus 51
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on jatkettava ainakin 
vuoteen 2020 saakka;

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien ja pk-yritysten suoran 
osallistumisen varmistamisesta Euroopan 
tasolla, jotta niiden näkökannat voitaisiin 
ottaa tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
pk-yritysten ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien kansallisen tason 
osallistumisessa ei ole saavutettu juuri 
minkäänlaista edistymistä, tällaisia 
sidosryhmiä edustavien eurooppalaisten 
järjestöjen rahoitustukea ja poliittista tukea 
on jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

Or.en

Tarkistus 52
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien ja pk-yritysten suoran 
osallistumisen varmistamisesta Euroopan 
tasolla, jotta niiden näkökannat voitaisiin 
ottaa tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
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edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on jatkettava ainakin 
vuoteen 2020 saakka;

edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
pk-yritysten ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien kansallisen tason 
osallistumisessa ei ole saavutettu juuri 
minkäänlaista edistymistä, tällaisia 
sidosryhmiä edustavien eurooppalaisten 
järjestöjen rahoitustukea ja poliittista tukea 
on jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

Or.en

Tarkistus 53
Mitro Repo, Catherine Stihler

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista 
edistymistä, tällaisia sidosryhmiä 
edustavien eurooppalaisten järjestöjen
rahoitustukea ja poliittista tukea on 
jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on useimmissa jäsenvaltioissa edelleen 
heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa on 
useimmissa jäsenvaltioissa edistytty hyvin 
rajoitetusti, tällaisia sidosryhmiä 
edustavien eurooppalaisten järjestöjen
rahoitustuki ja poliittinen tuki on 
säilytettävä ja niitä on vahvistettava
ainakin vuoteen 2020 saakka;

Or.en

Tarkistus 54
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista 
edistymistä, tällaisia sidosryhmiä 
edustavien eurooppalaisten järjestöjen
rahoitustukea ja poliittista tukea on 
jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien ja pk-yritysten suoran 
osallistumisen varmistamisesta Euroopan 
tasolla, jotta niiden näkökannat voitaisiin 
ottaa tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on monessa jäsenvaltiossa edelleen 
heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien ja pk-
yritysten kansallisen tason osallistumisessa
on näissä maissa edistytty hyvin 
rajoitetusti, tällaisia sidosryhmiä 
edustavien eurooppalaisten järjestöjen
rahoitustuki ja poliittinen tuki on 
säilytettävä ja niitä on vahvistettava
ainakin vuoteen 2020 saakka;

Or.en

Tarkistus 55
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on jatkettava ainakin 
vuoteen 2020 saakka;

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on jatkettava, jotta ne 
voivat toimia merkittävämmässä roolissa 
jäsenvaltioiden ja kansallisten 
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sidosryhmäjärjestöjen neuvonantajina, 
jolloin varmistetaan sidosryhmien 
mukanaolo eurooppalaisiin 
standardointihankkeisiin osallistuvissa 
kansallisissa seurantaryhmissä 
("peilikomiteat"); pitää tervetulleena 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
ja kansallisten standardointielinten 
ponnisteluja Access-tutkimuksen 
58 suosituksen sekä EXPRESS-raportin 
suositusten täytäntöönpanossa kaikkien 
sidosryhmien osallistumisen 
parantamisen osalta;

Or.en

Tarkistus 56
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on jatkettava ainakin 
vuoteen 2020 saakka;

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve pk-yritysten, 
käsityöläisyritysten ja yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
pk-yritysten, käsityöläisyritysten ja
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on jatkettava ainakin 
vuoteen 2020 saakka;

Or.fr
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Tarkistus 57
Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on jatkettava ainakin 
vuoteen 2020 saakka;

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista edistymistä, 
tällaisia sidosryhmiä edustavien 
eurooppalaisten järjestöjen rahoitustukea ja 
poliittista tukea on tarkistettava ja 
mahdollisesti lisättävä ainakin vuoteen 
2020 saakka;

Or.da

Tarkistus 58
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve yhteiskunnallisten 
sidosryhmien suoran osallistumisen 
varmistamisesta Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että koska
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa ei ole 
saavutettu juuri minkäänlaista 
edistymistä, tällaisia sidosryhmiä 

15. korostaa, että jo 1990-luvulla 
tunnustettiin tarve kannustaa
yhteiskunnallisten sidosryhmien suoraa 
osallistumista Euroopan tasolla, jotta 
niiden näkökannat voitaisiin ottaa 
tehokkaammin huomioon, sillä niiden 
edustus kansallisissa teknisissä komiteoissa 
on edelleen heikko; vahvistaa, että 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
kansallisen tason osallistumisessa olisi 
edistyttävä; katsoo, että tällaisia 
sidosryhmiä edustavien kansallisten
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edustavien eurooppalaisten järjestöjen 
rahoitustukea ja poliittista tukea on 
jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

järjestöjen rahoitustukea ja poliittista tukea 
on jatkettava ainakin vuoteen 2020 saakka;

Or.en

Tarkistus 59
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa 
standardointijärjestöissä; suosittelee, 
sanotun vaikuttamatta kansallisen 
delegoinnin periaatteeseen, että kaikille 
tällaisille järjestöille on annettava 
äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä 
elimissä sillä ehdolla, että ne ovat 
eurooppalaisiin standardointijärjestöihin 
liittyneitä jäseniä tai niiden 
yhteistyökumppaneita ja että ne ovat 
osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että 
ensin mainittujen järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava symbolinen 
äänioikeus standardeja virallisesti 
hyväksyttäessä siten, että ääntä ei tarvitse 
välttämättä ottaa huomioon 
äänestystulosta laskettaessa, vaan se 
toimisi pikemminkin ilmaisimena sille, 
miten vahvan tuen tietty standardi saa 
kaikilta sidosryhmiltä;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 60
Philippe Juvin, Damien Abad

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa 
standardointijärjestöissä; suosittelee,
sanotun vaikuttamatta kansallisen 
delegoinnin periaatteeseen, että kaikille 
tällaisille järjestöille on annettava 
äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä 
elimissä sillä ehdolla, että ne ovat 
eurooppalaisiin standardointijärjestöihin 
liittyneitä jäseniä tai niiden 
yhteistyökumppaneita ja että ne ovat 
osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että 
ensin mainittujen järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava symbolinen 
äänioikeus standardeja virallisesti 
hyväksyttäessä siten, että ääntä ei tarvitse 
välttämättä ottaa huomioon 
äänestystulosta laskettaessa, vaan se 
toimisi pikemminkin ilmaisimena sille, 
miten vahvan tuen tietty standardi saa 
kaikilta sidosryhmiltä;

16. katsoo, että kansallisten 
standardointielinten on oltava 
avainasemassa edistettäessä ja 
vahvistettaessa pk-yritysten ja 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
osallistumista standardointiprosessiin,
kun otetaan huomioon, että kansallisen 
delegoinnin periaatteen mukaisesti 
kansallisten edustajien Euroopan tasolla 
esittämä kanta perustuu kansallisten 
standardointielinten puitteissa käytyihin 
keskusteluihin;

Or.en

Tarkistus 61
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa 
standardointijärjestöissä; suosittelee, 
sanotun vaikuttamatta kansallisen 
delegoinnin periaatteeseen, että kaikille 
tällaisille järjestöille on annettava 
äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä 

16. katsoo lisäksi, että ensin mainittujen 
järjestöjen olisi samoin edellytyksin 
saatava symbolinen äänioikeus standardeja 
virallisesti hyväksyttäessä siten, että ääntä 
ei tarvitse välttämättä ottaa huomioon 
äänestystulosta laskettaessa, vaan se 
toimisi pikemminkin ilmaisimena sille, 
miten vahvan tuen tietty standardi saa 
kaikilta sidosryhmiltä, edellyttäen että ne 
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elimissä sillä ehdolla, että ne ovat 
eurooppalaisiin standardointijärjestöihin 
liittyneitä jäseniä tai niiden 
yhteistyökumppaneita ja että ne ovat 
osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että ensin 
mainittujen järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava symbolinen 
äänioikeus standardeja virallisesti 
hyväksyttäessä siten, että ääntä ei tarvitse 
välttämättä ottaa huomioon äänestystulosta 
laskettaessa, vaan se toimisi pikemminkin 
ilmaisimena sille, miten vahvan tuen tietty 
standardi saa kaikilta sidosryhmiltä;

ovat eurooppalaisiin 
standardointijärjestöihin liittyneitä 
jäseniä tai niiden yhteistyökumppaneita ja 
että ne ovat osallistuneet kulloiseenkin 
työhön teknisellä tasolla;

Or.de

Tarkistus 62
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa standardointijärjestöissä; 
suosittelee, sanotun vaikuttamatta 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen, että 
kaikille tällaisille järjestöille on annettava 
äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä elimissä 
sillä ehdolla, että ne ovat eurooppalaisiin 
standardointijärjestöihin liittyneitä jäseniä 
tai niiden yhteistyökumppaneita ja että ne 
ovat osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että ensin 
mainittujen järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava symbolinen
äänioikeus standardeja virallisesti 
hyväksyttäessä siten, että ääntä ei tarvitse 
välttämättä ottaa huomioon 
äänestystulosta laskettaessa, vaan se 
toimisi pikemminkin ilmaisimena sille, 
miten vahvan tuen tietty standardi saa 

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa standardointijärjestöissä; 
suosittelee, sanotun vaikuttamatta 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen, että 
kaikille tällaisille järjestöille on annettava 
äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä elimissä 
sillä ehdolla, että ne ovat eurooppalaisiin 
standardointijärjestöihin liittyneitä jäseniä 
tai niiden yhteistyökumppaneita ja että ne 
ovat osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että
tällaisten järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava äänioikeus standardeja 
virallisesti hyväksyttäessä;
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kaikilta sidosryhmiltä;

Or.en

Tarkistus 63
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa standardointijärjestöissä; 
suosittelee, sanotun vaikuttamatta 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen, että 
kaikille tällaisille järjestöille on annettava 
äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä elimissä 
sillä ehdolla, että ne ovat eurooppalaisiin 
standardointijärjestöihin liittyneitä jäseniä 
tai niiden yhteistyökumppaneita ja että ne 
ovat osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että ensin 
mainittujen järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava symbolinen 
äänioikeus standardeja virallisesti 
hyväksyttäessä siten, että ääntä ei tarvitse 
välttämättä ottaa huomioon 
äänestystulosta laskettaessa, vaan se
toimisi pikemminkin ilmaisimena sille, 
miten vahvan tuen tietty standardi saa 
kaikilta sidosryhmiltä;

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa standardointijärjestöissä; 
suosittelee, sanotun vaikuttamatta 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen, että 
kaikille tällaisille järjestöille on annettava 
äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä elimissä 
sillä ehdolla, että ne ovat eurooppalaisiin 
standardointijärjestöihin liittyneitä jäseniä 
tai niiden yhteistyökumppaneita ja että ne 
ovat osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että
tällaisten järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava symbolinen 
äänioikeus standardeja virallisesti 
hyväksyttäessä siten, että äänestys toimisi 
ilmaisimena sille, miten vahvan tuen tietty 
standardi saa kaikilta sidosryhmiltä;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 16. katsoo, että näiden eurooppalaisten 
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järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa standardointijärjestöissä;
suosittelee, sanotun vaikuttamatta 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen, 
että kaikille tällaisille järjestöille on 
annettava äänioikeus eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen teknisissä 
elimissä sillä ehdolla, että ne ovat 
eurooppalaisiin standardointijärjestöihin 
liittyneitä jäseniä tai niiden 
yhteistyökumppaneita ja että ne ovat 
osallistuneet kulloiseenkin työhön 
teknisellä tasolla; katsoo lisäksi, että 
ensin mainittujen järjestöjen olisi samoin 
edellytyksin saatava symbolinen 
äänioikeus standardeja virallisesti 
hyväksyttäessä siten, että ääntä ei tarvitse 
välttämättä ottaa huomioon 
äänestystulosta laskettaessa, vaan se 
toimisi pikemminkin ilmaisimena sille, 
miten vahvan tuen tietty standardi saa 
kaikilta sidosryhmiltä;

järjestöjen on saatava vahvempi asema 
eurooppalaisissa standardointijärjestöissä;

Or.en

Tarkistus 65
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pitää myönteisenä Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) 
viimeaikaista kehitystä ja erityisesti 
yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 
-standardin kehittämiseen käytettyä 
mallia, jossa kansalliset 
standardointielimet saivat nimittää 
kuhunkin työryhmään vain yhden 
edustajan kustakin yksilöidystä 
sidosryhmäluokasta (teollisuus, 
kuluttajat, hallitus, työntekijät, 
kansalaisjärjestöt sekä SSRO-ala 
(palvelu-, tuki-, tutkimusala ja muut);

Poistetaan.
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Or.de

Tarkistus 66
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pitää myönteisenä Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) 
viimeaikaista kehitystä ja erityisesti 
yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 
-standardin kehittämiseen käytettyä 
mallia, jossa kansalliset 
standardointielimet saivat nimittää 
kuhunkin työryhmään vain yhden 
edustajan kustakin yksilöidystä 
sidosryhmäluokasta (teollisuus, 
kuluttajat, hallitus, työntekijät, 
kansalaisjärjestöt sekä SSRO-ala 
(palvelu-, tuki-, tutkimusala ja muut);

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 67
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pitää myönteisenä Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) 
viimeaikaista kehitystä ja erityisesti
yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000
-standardin kehittämiseen käytettyä mallia, 
jossa kansalliset standardointielimet saivat 
nimittää kuhunkin työryhmään vain yhden 
edustajan kustakin yksilöidystä
sidosryhmäluokasta (teollisuus, kuluttajat, 
hallitus, työntekijät, kansalaisjärjestöt 
sekä SSRO-ala (palvelu-, tuki-, 
tutkimusala ja muut);

17. suosittelee, että eurooppalaiset 
standardointijärjestöt tarkastelevat
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön
(ISO) viimeaikaista kehitystä, kuten
yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000
-standardin kehittämiseen käytettyä
erityistä mallia, jossa kansalliset 
standardointielimet saivat nimittää 
kuhunkin työryhmään vain yhden 
edustajan kustakin kuudesta
sidosryhmäluokasta;
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Or.en

Tarkistus 68
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pitää myönteisenä Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) 
viimeaikaista kehitystä ja erityisesti 
yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 -
standardin kehittämiseen käytettyä mallia, 
jossa kansalliset standardointielimet saivat 
nimittää kuhunkin työryhmään vain yhden 
edustajan kustakin yksilöidystä 
sidosryhmäluokasta (teollisuus, kuluttajat, 
hallitus, työntekijät, kansalaisjärjestöt sekä 
SSRO-ala (palvelu-, tuki-, tutkimusala ja 
muut);

17. pitää myönteisenä Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) 
viimeaikaista kehitystä ja erityisesti 
yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 -
standardin kehittämiseen käytettyä mallia, 
jossa kansalliset standardointielimet saivat 
nimittää kuhunkin työryhmään vain yhden 
edustajan kustakin yksilöidystä 
sidosryhmäluokasta (teollisuus, kuluttajat, 
hallitus, työntekijät, kansalaisjärjestöt sekä 
SSRO-ala (palvelu-, tuki-, tutkimusala ja 
muut); katsoo kuitenkin, että 
teollisuudella olisi tarvittaessa oltava 
toinen asiantuntija, joka edustaa pk-
yrityksiä;

Or.fr

Tarkistus 69
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
17 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. pitää myönteisenä Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) 
viimeaikaista kehitystä ja erityisesti 
yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 -
standardin kehittämiseen käytettyä mallia, 
jossa kansalliset standardointielimet saivat 
nimittää kuhunkin työryhmään vain yhden 
edustajan kustakin yksilöidystä 
sidosryhmäluokasta (teollisuus, kuluttajat, 
hallitus, työntekijät, kansalaisjärjestöt sekä 

17. suosittelee, että eurooppalaiset 
standardointijärjestöt seuraavat 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) viimeaikaista kehitystä ja ottavat sen 
tarvittaessa huomioon; kehottaa erityisesti
ottamaan huomioon yhteiskuntavastuuta 
koskevan ISO 26000 -standardin 
kehittämiseen käytetyn mallin, jossa 
kansalliset standardointielimet saivat 
nimittää kuhunkin työryhmään vain yhden 
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SSRO-ala (palvelu-, tuki-, tutkimusala ja 
muut);

edustajan kustakin yksilöidystä 
sidosryhmäluokasta (teollisuus, kuluttajat, 
hallitus, työntekijät, kansalaisjärjestöt sekä 
SSRO-ala (palvelu-, tuki-, tutkimusala ja 
muut) varmistamalla tarvittaessa 
heikompien sidosryhmien asianmukaisen 
edustuksen ja pyrkimällä välttämään 
tekemästä uudelleen työtä, joka jo on 
tehty kansainvälisellä tasolla;

Or.fr

Tarkistus 70
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joissa 
eri sidosryhmien organisaatioille 
jaettaisiin paikkoja ennalta sovitusti, 
merkitsisivät huomattavaa parannusta 
verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että vaikka tällaisen monta 
sidosryhmää kattavan mallin 
yleisemmässä käytössä on nykyisin 
hankaluuksia, eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä 
kartoitettava tätä lähestymistapaa yhtenä 
vaihtoehtona yleisen edun mukaisten 
standardien laatimiselle, jotta 
päätöksentekoprosessi olisi 
tasapainoinen; ehdottaa, että 98/34-
komitean (tai sen seuraajan) olisi 
toimeksiantoa harkitessaan päätettävä, 
käytetäänkö tätä vaihtoehtoista mallia, jos 
kyseinen standardi edellyttää laajemman 
sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; tähdentää, että tällainen 
malli ei vaikuttaisi kansallisen 
delegoinnin periaatteeseen, sillä 
kansalliset "peilikomiteat" jatkaisivat 
edelleen standardiluonnoksen tarkastelua 

Poistetaan.
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ja se hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

Or.en

Tarkistus 71
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joissa 
eri sidosryhmien organisaatioille 
jaettaisiin paikkoja ennalta sovitusti, 
merkitsisivät huomattavaa parannusta 
verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että vaikka tällaisen monta 
sidosryhmää kattavan mallin 
yleisemmässä käytössä on nykyisin 
hankaluuksia, eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä 
kartoitettava tätä lähestymistapaa yhtenä 
vaihtoehtona yleisen edun mukaisten 
standardien laatimiselle, jotta 
päätöksentekoprosessi olisi 
tasapainoinen; ehdottaa, että 98/34-
komitean (tai sen seuraajan) olisi 
toimeksiantoa harkitessaan päätettävä, 
käytetäänkö tätä vaihtoehtoista mallia, jos 
kyseinen standardi edellyttää laajemman 
sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; tähdentää, että tällainen 
malli ei vaikuttaisi kansallisen 
delegoinnin periaatteeseen, sillä 
kansalliset "peilikomiteat" jatkaisivat 
edelleen standardiluonnoksen tarkastelua 
ja se hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

Poistetaan.

Or.de
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Tarkistus 72
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joissa 
eri sidosryhmien organisaatioille 
jaettaisiin paikkoja ennalta sovitusti, 
merkitsisivät huomattavaa parannusta 
verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että vaikka tällaisen monta 
sidosryhmää kattavan mallin 
yleisemmässä käytössä on nykyisin 
hankaluuksia, eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä 
kartoitettava tätä lähestymistapaa yhtenä 
vaihtoehtona yleisen edun mukaisten 
standardien laatimiselle, jotta 
päätöksentekoprosessi olisi 
tasapainoinen; ehdottaa, että 98/34-
komitean (tai sen seuraajan) olisi 
toimeksiantoa harkitessaan päätettävä, 
käytetäänkö tätä vaihtoehtoista mallia, jos 
kyseinen standardi edellyttää laajemman 
sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; tähdentää, että tällainen 
malli ei vaikuttaisi kansallisen 
delegoinnin periaatteeseen, sillä 
kansalliset "peilikomiteat" jatkaisivat 
edelleen standardiluonnoksen tarkastelua 
ja se hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 73
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joissa 
eri sidosryhmien organisaatioille
jaettaisiin paikkoja ennalta sovitusti, 
merkitsisivät huomattavaa parannusta 
verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että vaikka tällaisen monta 
sidosryhmää kattavan mallin 
yleisemmässä käytössä on nykyisin 
hankaluuksia, eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä 
kartoitettava tätä lähestymistapaa yhtenä 
vaihtoehtona yleisen edun mukaisten 
standardien laatimiselle, jotta 
päätöksentekoprosessi olisi tasapainoinen; 
ehdottaa, että 98/34-komitean (tai sen 
seuraajan) olisi toimeksiantoa harkitessaan 
päätettävä, käytetäänkö tätä vaihtoehtoista 
mallia, jos kyseinen standardi edellyttää 
laajemman sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; tähdentää, että tällainen 
malli ei vaikuttaisi kansallisen delegoinnin 
periaatteeseen, sillä kansalliset
"peilikomiteat" jatkaisivat edelleen 
standardiluonnoksen tarkastelua ja se 
hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joilla 
luotaisiin vaihtoehtoinen malli, jossa eri 
sidosryhmille jaettaisiin paikkoja ennalta 
sovitusti, merkitsisivät huomattavaa 
parannusta verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että vaikka tällaisen mallin 
yleisemmässä käytössä on nykyisin 
hankaluuksia, eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä 
kartoitettava tätä lähestymistapaa yhtenä 
vaihtoehtona poikkeuksellisen yleisen 
edun mukaisten standardien laatimiselle, 
jotta päätöksentekoprosessi olisi 
tasapainoinen; ehdottaa, että 98/34-
komitean (tai sen seuraajan) olisi 
toimeksiantoa harkitessaan päätettävä, 
käytetäänkö tätä vaihtoehtoista mallia, jos 
kyseinen standardi edellyttää laajemman 
sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; kehottaa komissiota 
ehdottamaan keinoja, joilla se varmistaisi 
sidosryhmien osallistumisen 
rahoittamisen vaihtoehtoisessa mallissa;
tähdentää, että tällainen malli ei vaikuttaisi 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen, 
sillä kansalliset "peilikomiteat" jatkaisivat 
edelleen standardiluonnoksen tarkastelua ja 
se hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

Or.en

Tarkistus 74
Mitro Repo, Catherine Stihler

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joissa 
eri sidosryhmien organisaatioille

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joilla 
luotaisiin vaihtoehtoinen malli, jossa eri 
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jaettaisiin paikkoja ennalta sovitusti, 
merkitsisivät huomattavaa parannusta 
verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että vaikka tällaisen monta 
sidosryhmää kattavan mallin 
yleisemmässä käytössä on nykyisin 
hankaluuksia, eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä
kartoitettava tätä lähestymistapaa yhtenä 
vaihtoehtona yleisen edun mukaisten 
standardien laatimiselle, jotta 
päätöksentekoprosessi olisi tasapainoinen; 
ehdottaa, että 98/34-komitean (tai sen 
seuraajan) olisi toimeksiantoa harkitessaan 
päätettävä, käytetäänkö tätä vaihtoehtoista 
mallia, jos kyseinen standardi edellyttää 
laajemman sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; tähdentää, että tällainen 
malli ei vaikuttaisi kansallisen delegoinnin 
periaatteeseen, sillä kansalliset
"peilikomiteat" jatkaisivat edelleen 
standardiluonnoksen tarkastelua ja se 
hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

sidosryhmille jaettaisiin paikkoja ennalta 
sovitusti, merkitsisivät huomattavaa 
parannusta verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä
tutkittava tällaisen mallin käyttöä yhtenä 
vaihtoehtona poikkeuksellisen yleisen 
edun mukaisten standardien laatimiselle, 
jotta päätöksentekoprosessi olisi 
tasapainoinen; ehdottaa, että 98/34-
komitean (tai sen seuraajan) olisi 
toimeksiantoa harkitessaan päätettävä, 
käytetäänkö tätä vaihtoehtoista mallia, jos 
kyseinen standardi edellyttää laajemman 
sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; kehottaa komissiota 
ehdottamaan keinoja, joilla se varmistaisi 
sidosryhmien osallistumisen 
rahoittamisen vaihtoehtoisessa mallissa;
tähdentää, että tällainen malli ei vaikuttaisi 
kansallisen delegoinnin periaatteeseen, 
sillä kansalliset "peilikomiteat" jatkaisivat 
edelleen standardiluonnoksen tarkastelua ja 
se hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

Or.en

Tarkistus 75
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. uskoo, että vastaavat menettelyt, joissa 
eri sidosryhmien organisaatioille 
jaettaisiin paikkoja ennalta sovitusti, 
merkitsisivät huomattavaa parannusta 
verrattuna EU:n politiikkaa ja 
lainsäädäntöä tukevien standardien 
perinteiseen kehittämisprosessiin; 
edellyttää, että vaikka tällaisen monta 
sidosryhmää kattavan mallin 

18. uskoo, että tapauksissa, joissa kyseessä 
on selkeä yhteiskunnallinen etu, 
jäsenvaltioiden olisi annettava 
taloudellista tukea, jotta varmistetaan, 
että edustettuina ovat kaikki sidosryhmät, 
pk-yritykset mukaan luettuina;



PE448.863v01-00 48/71 AM\830662FI.doc

FI

yleisemmässä käytössä on nykyisin 
hankaluuksia, eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen olisi viipymättä 
kartoitettava tätä lähestymistapaa yhtenä 
vaihtoehtona yleisen edun mukaisten 
standardien laatimiselle, jotta 
päätöksentekoprosessi olisi 
tasapainoinen; ehdottaa, että 98/34-
komitean (tai sen seuraajan) olisi 
toimeksiantoa harkitessaan päätettävä, 
käytetäänkö tätä vaihtoehtoista mallia, jos 
kyseinen standardi edellyttää laajemman 
sidosryhmien osallistumisen 
varmistamista; tähdentää, että tällainen 
malli ei vaikuttaisi kansallisen 
delegoinnin periaatteeseen, sillä 
kansalliset "peilikomiteat" jatkaisivat 
edelleen standardiluonnoksen tarkastelua 
ja se hyväksyttäisiin painotetuin äänin 
kansallisissa standardointielimissä;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pitää myönteisenä CENin ja 
Cenelecin aloitetta, jonka mukaan otetaan 
käyttöön vertaisarviointi, kun tutkitaan, 
ovatko kansalliset standardointielimet 
panneet asianmukaisesti täytäntöön 
WTO:n periaatteet (ja muut vaatimukset), 
sekä kannustetaan hyvien käytäntöjen 
jatkuvaa kehittämistä ja vaihtoa; 
korostaa, että tämän hankkeen olisi 
toimittava tehokkaana välineenä, jolla 
vahvistetaan kansallisia 
standardointielimiä ja parannetaan 
kaikkien relevanttien sidosryhmien 
osallistumista kansallisella tasolla; uskoo, 
että tähän hankkeeseen olisi otettava 
mukaan kaikki kansalliset 
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standardointijärjestöt ja sitä olisi tuettava 
riippumattomilla tarkastuksilla; kehottaa 
CENiä ja Ceneleciä laatimaan ja 
julkistamaan raportin 
vertaisarviointiprosessin tuloksista;

Or.en

Tarkistus 77
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää komissiota ja eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä edistämään 
koulutusohjelmia ja toteuttamaan kaikki 
toimet, jotta heikommat kansalliset 
standardointielimet, joilla ei nykyisellään
ole teknisten komiteoiden sihteeristöä, 
kykenisivät osallistumaan aktiivisemmin 
standardointiprosessiin;

20. pyytää komissiota ja eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä edistämään 
koulutusohjelmia ja toteuttamaan kaikki 
toimet, jotta heikommat kansalliset 
standardointielimet, jotka eivät
nykyisellään osallistu eurooppalaiseen 
standardointityöhön taloudellista 
rakennettaan vastaavalla tavalla, 
kykenisivät osallistumaan aktiivisemmin 
standardointiprosessiin;

Or.en

Tarkistus 78
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
20 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää komissiota ja eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä edistämään 
koulutusohjelmia ja toteuttamaan kaikki 
toimet, jotta heikommat kansalliset 
standardointielimet, joilla ei nykyisellään 
ole teknisten komiteoiden sihteeristöä, 
kykenisivät osallistumaan aktiivisemmin 
standardointiprosessiin;

20. pyytää komissiota ja eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä edistämään 
koulutusohjelmia ja toteuttamaan kaikki 
toimet, jotta heikommat kansalliset 
standardointielimet, joilla ei nykyisellään 
ole teknisten komiteoiden sihteeristöä, 
kykenisivät osallistumaan aktiivisemmin 
standardointiprosessiin; katsoo, että nämä 
ohjelmat olisi kohdistettava erityisesti pk-
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yrityksiin korostamalla standardoinnin 
merkitystä strategisena 
markkinointivälineenä;

Or.en

Tarkistus 79
Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
20 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää komissiota ja eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä edistämään 
koulutusohjelmia ja toteuttamaan kaikki 
toimet, jotta heikommat kansalliset 
standardointielimet, joilla ei nykyisellään 
ole teknisten komiteoiden sihteeristöä, 
kykenisivät osallistumaan aktiivisemmin 
standardointiprosessiin;

20. pyytää komissiota ja eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä edistämään 
koulutusohjelmia ja toteuttamaan kaikki 
toimet, jotta heikommat kansalliset 
standardointielimet, joilla ei nykyisellään 
ole teknisten komiteoiden sihteeristöä, 
kykenisivät osallistumaan aktiivisemmin 
standardointiprosessiin, jotta voidaan 
vahvistaa luottamusta sisämarkkinoita 
kohtaan takaamalla tasapuoliset 
kilpailuedellytykset; katsoo että nämä 
ohjelmat olisi myös kohdistettava pk-
yrityksiin korostamalla standardoinnin 
merkitystä strategisena 
markkinointivälineenä;

Or.en

Tarkistus 80
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. toteaa, että joidenkin jäsenvaltioiden 
standardointielimillä on ollut ongelmia 
kansallisten lainsäädäntöelinten kanssa, 
koska standardoinnin merkitys ja 
standardien oikeanlainen käyttö tulkitaan 
lainsäädännössä usein väärin; 
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Or.el

Tarkistus 81
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. toteaa, että kansallisten ja 
eurooppalaisten elinten resurssien 
rajallisuus voi estää näitä elimiä 
osallistumasta tehokkaasti standardien 
laatimiseen;

Or.el

Tarkistus 82
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa taloudellista 
tukea heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden osallistumisen
mahdollistamiseksi;

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään taloudellista tukea 
heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden tehokkaan
osallistumisen varmistamiseksi;

Or.en

Tarkistus 83
Mitro Repo, Catherine Stihler

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa taloudellista 
tukea heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden osallistumisen
mahdollistamiseksi;

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään taloudellista tukea 
heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden tehokkaan
osallistumisen varmistamiseksi;

Or.en

Tarkistus 84
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa taloudellista tukea 
heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden osallistumisen 
mahdollistamiseksi;

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa koulutusta ja
taloudellista tukea heikommille 
yhteiskunnallisille sidosryhmille, pk-
yritykset mukaan lukien, niiden 
osallistumisen mahdollistamiseksi;

Or.fr

Tarkistus 85
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
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tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa taloudellista tukea 
heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden osallistumisen 
mahdollistamiseksi;

tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa taloudellista tukea 
pk-yrityksille, käsityöläisyrityksille ja 
heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden osallistumisen 
mahdollistamiseksi;

Or.fr

Tarkistus 86
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
21 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa taloudellista tukea 
heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille niiden osallistumisen 
mahdollistamiseksi;

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki relevantit sidosryhmät ovat 
tehokkaasti edustettuina kansallisissa 
teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön 
seuranta- ja raportointimekanismeja ja 
järjestämään tarvittaessa taloudellista tukea 
heikommille yhteiskunnallisille 
sidosryhmille ja pk-yrityksille niiden 
osallistumisen mahdollistamiseksi;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä ja jäsenvaltioita 
esittämään komissiolle säännöllisesti ja 
erityisten raportointivaatimusten pohjalta 
raportin toimistaan, joilla varmistetaan 
tasapainoinen edustus teknisissä elimissä, 
jotka vastaavat toimeksiannettujen 
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standardien kehittämisestä; korostaa, että 
näiden raporttien tiedot olisi sitten 
sisällytettävä komission kertomukseen 
eurooppalaisten ja kansallisten 
standardointielinten ponnisteluista ja 
saavutuksista;

Or.en

Tarkistus 88
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa kansallisia 
standardointielimiä tarjoamaan 
heikommille sidosryhmille vapaan pääsyn 
standardointikomiteoihin ja kehittämään 
välineitä sidosryhmien osallistumisen 
parantamiseksi, mukaan luettuna 
maksuton ja helppokäyttöinen online-
kuulemismekanismi kaikkia uusia 
standardiehdotuksia varten; kannustaa 
kansallisia standardointijärjestöjä 
varmistamaan tiedonkulun yli 
järjestelmän rajojen erityisesti uusia 
standardia koskevien yleisten 
tiedustelujen osalta, koska yleiset 
tiedustelut on useimmiten osoitettu 
järjestelmän nykyisille osallistujille;

Or.en

Tarkistus 89
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää valitettavana, että useimpien
jäsenvaltioiden viranomaiset eivät osoita 

22. pitää valitettavana, että joidenkin
jäsenvaltioiden viranomaiset eivät osoita 
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suurta kiinnostusta standardien 
kehittämisprosessiin, vaikka standardointi 
on tärkeä lainsäädäntöä ja julkista 
politiikkaa tukeva väline; kehottaa 
jäsenvaltioita ja erityisesti 
markkinatutkimusviranomaisia 
lähettämään edustajia kaikkiin kansallisiin 
teknisiin komiteoihin, jotka käsittelevät 
EU:n politiikkaa ja lainsäädäntöä tukevien 
standardien kehittämistä; korostaa, että 
kansallisten viranomaisten läsnäolo 
standardien kehittämisestä käytävissä 
keskusteluissa on välttämätöntä, jotta 
uuden lähestymistavan piiriin kuuluvien 
alojen lainsäädäntö toimisi asianmukaisesti 
ja jotta yhdenmukaistettuja standardeja 
vastaan ei esitettäisi jälkikäteen virallisia 
vastalauseita;

suurta kiinnostusta standardien 
kehittämisprosessiin, vaikka standardointi 
on tärkeä lainsäädäntöä ja julkista 
politiikkaa tukeva väline; kehottaa 
jäsenvaltioita ja erityisesti 
markkinatutkimusviranomaisia 
lähettämään edustajia kaikkiin kansallisiin 
teknisiin komiteoihin, jotka käsittelevät 
EU:n politiikkaa ja lainsäädäntöä tukevien 
standardien kehittämistä; korostaa, että 
kansallisten viranomaisten läsnäolo 
standardien kehittämisestä käytävissä 
keskusteluissa on välttämätöntä, jotta 
uuden lähestymistavan piiriin kuuluvien 
alojen lainsäädäntö toimisi asianmukaisesti 
ja jotta yhdenmukaistettuja standardeja 
vastaan ei esitettäisi jälkikäteen virallisia 
vastalauseita;

Or.en

Tarkistus 90
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää valitettavana, että useimpien 
jäsenvaltioiden viranomaiset eivät osoita 
suurta kiinnostusta standardien 
kehittämisprosessiin, vaikka standardointi 
on tärkeä lainsäädäntöä ja julkista 
politiikkaa tukeva väline; kehottaa 
jäsenvaltioita ja erityisesti 
markkinatutkimusviranomaisia 
lähettämään edustajia kaikkiin kansallisiin 
teknisiin komiteoihin, jotka käsittelevät 
EU:n politiikkaa ja lainsäädäntöä tukevien 
standardien kehittämistä; korostaa, että 
kansallisten viranomaisten läsnäolo 
standardien kehittämisestä käytävissä 
keskusteluissa on välttämätöntä, jotta 
uuden lähestymistavan piiriin kuuluvien 
alojen lainsäädäntö toimisi asianmukaisesti 
ja jotta yhdenmukaistettuja standardeja 

22. pitää valitettavana, että useimpien 
jäsenvaltioiden viranomaiset eivät osoita 
suurta kiinnostusta standardien 
kehittämisprosessiin, vaikka standardointi 
on tärkeä lainsäädäntöä ja julkista 
politiikkaa tukeva väline; kehottaa 
jäsenvaltioita – kansalaisten etujen 
edustajina – ja erityisesti 
markkinatutkimusviranomaisia 
lähettämään edustajia kaikkiin kansallisiin 
teknisiin komiteoihin, jotka käsittelevät 
EU:n politiikkaa ja lainsäädäntöä tukevien 
standardien kehittämistä; korostaa, että 
kansallisten viranomaisten läsnäolo 
standardien kehittämisestä käytävissä 
keskusteluissa on välttämätöntä, jotta 
uuden lähestymistavan piiriin kuuluvien 
alojen lainsäädäntö toimisi asianmukaisesti 
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vastaan ei esitettäisi jälkikäteen virallisia 
vastalauseita;

ja jotta yhdenmukaistettuja standardeja 
vastaan ei esitettäisi jälkikäteen virallisia 
vastalauseita;

Or.en

Tarkistus 91
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa jäsenvaltioita 
oikeudenmukaisen kilpailun takaamiseksi 
sisämarkkinoilla noudattamaan ISO:n 
eettisiä sääntöjä erityisesti kun on kyse 
vaatimustenmukaisuuden arviointeja 
koskeviin ISO-standardeihin ja 
-suuntaviivoihin sisältyvien vaatimusten 
(loukkaamattomuus, objektiivisuus ja 
puolueettomuus) täyttämisestä;

Or.de

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

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kehottaa kansallisia 
standardointijärjestöjä noudattamaan 
ISO:n eettisiä sääntöjä, jotta 
varmistetaan, että sertifioinnin tai 
akkreditoinnin kaltaiset muut toiminnot 
eivät vaaranna standardien 
puolueettomuutta;

Or.en
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Tarkistus 93
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. kehottaa kansallisia 
standardointielimiä noudattamaan 
Kansainvälisen standardointijärjestön 
eettisiä sääntöjä, jotta varmistetaan, että 
sertifioinnin kaltaiset muut toiminnot 
eivät vaaranna standardien 
puolueettomuutta;

Or.en

Tarkistus 94
Damien Abad, Catherine Soullie

Päätöslauselmaesitys
23 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa, että vaikka pk-yritykset 
muodostavat Euroopan talouden 
selkärangan, niiden osallistuminen 
standardisointiin ei aina vastaa niiden 
taloudellista merkitystä; korostaa, että 
standardit olisi suunniteltava ja niitä olisi 
mukautettava siten, että pk-yritysten ja 
etenkin pienten yritysten sekä mikro- ja 
käsityöläisyritysten erityispiirteet ja 
toimintaympäristö voidaan ottaa 
huomioon; pitää myönteisinä äskettäisiä 
aloitteita, joita eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet ovat käynnistäneet 
toteuttaakseen suositukset, jotka annettiin 
eurooppalaisen standardoinnin saatavuutta 
pk-yritysten kannalta käsittelevässä 
selonteossa; korostaa, että olisi toteutettava 
lisätoimia sen varmistamiseksi, että pk-
yritykset voivat osallistua täysipainoisesti 
standardien kehittämiseen ja että standardit 
ovat asianmukaisesti niiden saatavilla;

23. toistaa, että vaikka pk-yritykset 
muodostavat Euroopan talouden 
selkärangan, niiden osallistuminen 
standardisointiin ei aina vastaa niiden 
taloudellista merkitystä; korostaa, että 
standardit olisi suunniteltava ja niitä olisi 
mukautettava siten, että pk-yritysten ja 
etenkin pienten yritysten sekä mikro- ja 
käsityöläisyritysten erityispiirteet ja 
toimintaympäristö voidaan ottaa 
huomioon; pitää myönteisinä äskettäisiä 
aloitteita, joita eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet ovat käynnistäneet 
toteuttaakseen suositukset, jotka annettiin 
eurooppalaisen standardoinnin saatavuutta 
pk-yritysten kannalta käsittelevässä 
selonteossa; korostaa, että olisi toteutettava 
lisätoimia sen varmistamiseksi, että pk-
yritykset voivat osallistua täysipainoisesti 
standardien kehittämiseen ja että standardit 
ovat paremmin ja edullisemmin niiden 
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saatavilla;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa, että vaikka pk-yritykset 
muodostavat Euroopan talouden 
selkärangan, niiden osallistuminen 
standardisointiin ei aina vastaa niiden 
taloudellista merkitystä; korostaa, että 
standardit olisi suunniteltava ja niitä olisi 
mukautettava siten, että pk-yritysten ja 
etenkin pienten yritysten sekä mikro- ja 
käsityöläisyritysten erityispiirteet ja 
toimintaympäristö voidaan ottaa 
huomioon; pitää myönteisinä äskettäisiä 
aloitteita, joita eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet ovat käynnistäneet 
toteuttaakseen suositukset, jotka annettiin 
eurooppalaisen standardoinnin saatavuutta 
pk-yritysten kannalta käsittelevässä 
selonteossa; korostaa, että olisi toteutettava 
lisätoimia sen varmistamiseksi, että pk-
yritykset voivat osallistua täysipainoisesti 
standardien kehittämiseen ja että standardit 
ovat asianmukaisesti niiden saatavilla;

23. toistaa, että vaikka pk-yritykset 
muodostavat Euroopan talouden 
selkärangan, niiden osallistuminen 
standardisointiin ei aina vastaa niiden 
taloudellista merkitystä; korostaa, että 
standardit olisi suunniteltava ja niitä olisi 
mukautettava siten, että pk-yritysten ja 
etenkin pienten yritysten sekä mikro- ja 
käsityöläisyritysten erityispiirteet ja 
toimintaympäristö voidaan ottaa 
huomioon; pitää myönteisinä äskettäisiä 
aloitteita, joita eurooppalaiset ja kansalliset 
standardointielimet ovat käynnistäneet 
toteuttaakseen suositukset, jotka annettiin 
eurooppalaisen standardoinnin saatavuutta 
pk-yritysten kannalta käsittelevässä 
selonteossa, ja uskoo, että niitä on 
pidettävä parhaina käytäntöinä; korostaa, 
että olisi toteutettava lisätoimia sen 
varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat 
osallistua täysipainoisesti standardien 
kehittämiseen ja että standardit ovat 
asianmukaisesti niiden saatavilla;

Or.en

Tarkistus 96
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. toteaa, että tärkeänä jatkotarkastelua 
edellyttävänä kysymyksenä on, miten EU:n 
politiikan ja lainsäädännön tukemiseksi 
kehitetyt standardit ovat käyttäjien 
saatavilla; katsoo, että olisi harkittava 
erilaisia hinnoittelujärjestelmiä 
yksityisiä/teollisia standardeja ja 
yhdenmukaistettuja / toimeksiannettuja 
standardeja varten; kehottaa erityisesti 
kansallisia standardointilaitoksia 
vähentämään kustannuksia erityishinnoin 
ja tarjoamalla standardieriä alennetuilla 
hinnoilla, sekä kartoittamaan lisäkeinoja 
saatavuuden parantamiseksi etenkin pk-
yritysten kannalta;

24. toteaa, että tärkeänä jatkotarkastelua 
edellyttävänä kysymyksenä on, miten EU:n 
politiikan ja lainsäädännön tukemiseksi 
kehitetyt standardit ovat käyttäjien 
saatavilla; katsoo, että olisi harkittava 
erilaisia hinnoittelujärjestelmiä 
yksityisiä/teollisia standardeja ja 
yhdenmukaistettuja / toimeksiannettuja 
standardeja varten; kehottaa erityisesti 
kansallisia standardointilaitoksia 
vähentämään kustannuksia tarjoamalla 
standardieriä alennetuilla hinnoilla, sekä 
kartoittamaan lisäkeinoja saatavuuden 
parantamiseksi etenkin pk-yritysten 
kannalta;

Or.de

Tarkistus 97
Mitro Repo

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. muistuttaa kuitenkin, että 
standardin ostohinta muodostaa vain 
pienen osan standardien käyttäjille 
aiheutuvista kokonaiskustannuksista, 
koska näiden on yleensä käytettävä 
huomattavasti enemmän resursseja 
pannakseen vaaditun standardin 
täytäntöön yritystoiminnassaan;

Or.en

Tarkistus 98
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. suosittelee, että muutamiin 
keskeisiin säädöksiin sovelletaan 
kokeellisesti ilmaisjakelumallia; katsoo, 
että tältä pohjalta voitaisiin turvallisesti 
arvioida, voitaisiinko malli ottaa käyttöön 
yleisemmin vai eikö EU-standardien 
ostamiselle ole olemassa 
toteuttamiskelpoista ja kestävää 
vaihtoehtoa;

Or.en

Tarkistus 99
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
25 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että standardien olisi oltava 
ymmärrettävissä ja helppokäyttöisiä, jotta 
käyttäjät voisivat toteuttaa ne paremmin; 
pitää tärkeänä, että tarvittaessa 
vähennetään standardien välisten 
ristiinviittauksien liiallista määrää ja että 
tiettyä tuotetta tai prosessia koskevien 
standardiryhmien yksilöinnissä ilmenevät 
nykyiset hankaluudet ratkaistaan; kehottaa 
kansallisia ja eurooppalaisia 
standardointielimiä ja kauppajärjestöjä 
toimittamaan selkeitä standardien 
käyttöohjeita;

25. korostaa, että standardien olisi oltava 
ymmärrettävissä ja helppokäyttöisiä, jotta 
käyttäjät voisivat toteuttaa ne paremmin; 
pitää tärkeänä, että tarvittaessa 
vähennetään standardien välisten 
ristiviittauksien liiallista määrää ja että 
tiettyä tuotetta tai prosessia koskevien 
standardiryhmien yksilöinnissä ilmenevät 
nykyiset hankaluudet ratkaistaan; kehottaa 
kansallisia ja eurooppalaisia 
standardointielimiä ja kauppajärjestöjä 
toimittamaan selkeitä standardien 
käyttöohjeita; korostaa, että standardien 
yhteenvetojen olisi oltava saatavissa 
ilmaiseksi;

Or.en

Tarkistus 100
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että standardien olisi oltava 
ymmärrettävissä ja helppokäyttöisiä, jotta 
käyttäjät voisivat toteuttaa ne paremmin; 
pitää tärkeänä, että tarvittaessa 
vähennetään standardien välisten 
ristiinviittauksien liiallista määrää ja että 
tiettyä tuotetta tai prosessia koskevien 
standardiryhmien yksilöinnissä ilmenevät 
nykyiset hankaluudet ratkaistaan; kehottaa 
kansallisia ja eurooppalaisia 
standardointielimiä ja kauppajärjestöjä 
toimittamaan selkeitä standardien 
käyttöohjeita;

25. korostaa, että standardien olisi oltava 
ymmärrettävissä ja helppokäyttöisiä, jotta 
käyttäjät voisivat toteuttaa ne paremmin; 
pitää tärkeänä, että tarvittaessa 
vähennetään standardien välisten 
ristiviittauksien liiallista määrää ja että 
tiettyä tuotetta tai prosessia koskevien 
standardiryhmien yksilöinnissä ilmenevät 
nykyiset hankaluudet ratkaistaan; kehottaa 
kansallisia ja eurooppalaisia 
standardointielimiä ja kauppajärjestöjä 
toimittamaan selkeitä standardien 
käyttöohjeita ja ilmaisia online-
lyhennelmiä sekä tarjoamaan paremman 
mahdollisuuden tutustua käsiteltäviin 
luonnoksiin verkossa;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. pitää tervetulleena eurooppalaisten 
standardointijärjestöjen käynnistämää 
aloitetta laatia ja julkaista verkossa ilman 
rajoituksia yhteenveto kaikista 
standardeistaan, ja kehottaa viemään 
tämän hankkeen nopeasti päätökseen; 
korostaa kuitenkin, että tämä hanke olisi 
pantava täytäntöön myös kansallisella 
tasolla, jotta standardien käyttäjät voivat 
saada tietoa kunkin standardin piiriin 
kuuluvista asioista omalla kielellään 
kansallisen standardointijärjestön 
verkkosivustolta;

Or.en
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Tarkistus 102
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. korostaa, että on tärkeää tarjota 
standardit kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä, jotta varmistetaan, että käyttäjät 
ymmärtävät ne oikein; kehottaa 
komissiota edelleen tukemaan ja 
yksinkertaistamaan yhdenmukaistettujen 
standardien kääntämisen 
rahoitusjärjestelyjä;

Or.en

Tarkistus 103
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. toteaa, että eurooppalainen 
standardointi on tärkeä innovoinnin sekä 
tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisväline ja että se parantaa EU:n 
kilpailukykyä ja edistää sisämarkkinoiden 
toimivuutta; 

Or.el

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

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa tarvetta tukea 
standardoinnin sisällyttämistä yliopistojen 
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opinto-ohjelmiin sekä koulutuksen ja 
elinikäisen oppimisen ohjelmiin, jotta 
voidaan lisätä talouden ja politiikan 
alojen nykyisten ja tulevien toimijoiden 
tietoisuutta standardien tärkeydestä ja 
hyödyistä; kannustaa toimenpiteisiin, 
joilla pyritään arvioimaan ja 
määrittelemään standardien taloudelliset 
ja sosiaaliset hyödyt sekä tiedottamaan 
niistä;

Or.en

Tarkistus 105
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. korostaa tarvetta tukea 
standardoinnin sisällyttämistä 
opetusohjelmiin ja yliopistojen opinto-
ohjelmiin, jotta opiskelijat voidaan 
tutustuttaa standardoinnin strategisiin 
hyötyihin; kannustaa kehittämään 
tutkimuksia ja haastattelututkimuksia, 
jotta voidaan arvioida ja kvantifioida 
standardien taloudelliset ja sosiaaliset 
hyödyt ja tiedottaa niistä;

Or.en

Tarkistus 106
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
26 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 c. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään 
yhdessä kansallisten standardointielinten 
kanssa koulutusta ja tiedotuskampanjoita 
ja lisäämään siten pk-yritysten tietoisuutta 
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standardien käytöstä saatavista 
taloudellisista eduista;

Or.de

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

Päätöslauselmaesitys
26 d kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 d. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tukemaan koulutusta standardien 
merkityksestä ja niiden käytön eduista 
kaikilla tasoilla, esimerkiksi 
taloudellisissa ja teknisissä 
oppilaitoksissa; kehottaa kansallisia 
standardointijärjestöjä parantamaan 
yhteistyötään kaupan alan järjestöjen 
kanssa, jotta pk-yrityksille voidaan antaa 
uskottavaa tietoa standardien tarjoamista 
eduista;

Or.en

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

Päätöslauselmaesitys
26 e kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 e. uskoo, että eurooppalaiset 
innovointi- ja tutkimusohjelmat voivat 
tarjota tärkeän panoksen 
standardointiprosessille omistamalla 
yhden luvun "tutkimukselle ja 
standardoinnille"; katsoo, että tällainen 
toimenpide tukisi järjestelmää 
taloudellisesti ja lisäisi samalla 
osallistuvien toimijoiden tietämystä;

Or.en
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Tarkistus 109
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. vahvistaa, että ilmastonmuutokseen 
ja muihin tuleviin maailmanlaajuisiin 
energia- ja ympäristöhaasteisiin 
vastaaminen edellyttää puhtaiden 
teknologioiden ja vihreiden tuotteiden 
kehittämistä ja markkinointia; katsoo 
siksi, että on kiireellisesti sisällytettävä 
ympäristönäkökohdat kaikkiin 
relevantteihin tuotteisiin ja palveluihin, ja 
että Euroopan standardointijärjestelmän 
on kehitettävä parannettu järjestelmä, 
jolla varmistetaan, että tällaiset seikat 
otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
standardeja kehitettäessä; korostaa 
tarvetta tukea sitä, että ympäristöjärjestöt 
ja ympäristönsuojelusta vastaavat 
viranomaiset osallistuvat kansallisella ja 
eurooppalaisella tasolla 
standardointikomiteoiden toimintaan;

Or.en

Tarkistus 110
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. korostaa, että sekä 
immateriaalioikeudet että standardointi 
edistävät innovointia ja helpottavat 
teknologian levittämistä; korostaa, että 
olisi löydettävä oikea tasapaino 
standardien käyttäjien sekä 
immateriaalioikeuksien haltijoiden 
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välillä; kehottaa eurooppalaisia ja 
kansallisia standardointielimiä olemaan 
erityisen valppaina, kun kehitetään 
immateriaalioikeuksien piiriin kuuluviin 
teknologioihin perustuvia standardeja, 
jotta mahdollistetaan laaja käytettävyys; 
korostaa, että on varmistettava, että 
kaikkia standardeihin sisältyviä keskeisiä 
immateriaalioikeuksia koskevat lisenssit 
myönnetään oikeudenmukaisella, 
kohtuullisella ja syrjimättömällä tavalla; 
kannustaa immateriaalioikeuksien 
haltijoita soveltamaan rojaltivapauteen 
perustuvaa politiikkaa, jotta edistetään 
standardien laajaa täytäntöönpanoa;

Or.en

Tarkistus 111
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
28 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. myöntää, että foorumit ja konsortiot 
edistävät standardointijärjestelmää 
merkittävästi tarjoamalla 
kokonaisvaltaisesti relevantteja eritelmiä, 
joita usein voidaan käyttää innovatiivisissa 
teknologioissa; korostaa, että etenkin tieto-
ja viestintäliikenteen alalla eräät foorumit 
ja konsortiot ovat kehittyneet globaaleiksi 
organisaatioiksi, jotka laativat laajalti 
käyttöön otettavia eritelmiä avoimissa ja 
yhteisymmärrykseen perustuvissa 
kehitysprosesseissa; katsoo, että 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
sekä foorumien ja konsortioiden on 
kehitettävä toimintojen suunnittelua 
koskevia yhteistyömenetelmiä siirtämällä 
standardit soveltuvimmalle (joko 
kansainväliselle tai eurooppalaiselle) 
tasolle, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja välttää 
pirstaloituminen tai päällekkäisyydet; 

28. myöntää, että foorumit ja konsortiot 
edistävät standardointijärjestelmää 
merkittävästi tarjoamalla 
kokonaisvaltaisesti relevantteja eritelmiä, 
joita usein voidaan käyttää innovatiivisissa 
teknologioissa; korostaa, että etenkin tieto-
ja viestintäliikenteen alalla eräät foorumit 
ja konsortiot ovat kehittyneet globaaleiksi 
organisaatioiksi, jotka laativat laajalti 
käyttöön otettavia eritelmiä avoimissa ja 
yhteisymmärrykseen perustuvissa 
kehitysprosesseissa; katsoo, että 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
sekä foorumien ja konsortioiden on 
kehitettävä toimintojen suunnittelua 
koskevia yhteistyömenetelmiä siirtämällä 
standardit soveltuvimmalle (joko 
kansainväliselle tai eurooppalaiselle) 
tasolle, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja välttää 
pirstaloituminen tai päällekkäisyydet; 
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kehottaa eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä kehittämään ja 
soveltamaan parannettua mekanismia, jolla 
foorumien ja konsortioiden eritelmät 
hyväksytään eurooppalaisiksi 
standardeiksi, mikä ei kuitenkaan poista 
mahdollisuutta toimittaa eritelmiä suoraan 
kansainvälisille standardointijärjestöille 
globaalimman aseman hankkimiseksi;

kehottaa eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä kehittämään ja 
soveltamaan parannettua mekanismia, jolla 
foorumien ja konsortioiden eritelmät 
hyväksytään eurooppalaisiksi 
standardeiksi, ja toteaa, että tällöin on 
taattava kaikkien sidosryhmien 
yksimielisyys käyttämällä vakiintuneita 
menettelyjä kaikkien tahojen 
kuulemiseksi kansallisen 
delegaatioperiaatteen mukaisesti; tämä ei 
kuitenkaan poista mahdollisuutta toimittaa 
foorumien ja konsortioiden eritelmiä 
suoraan kansainvälisille 
standardointijärjestöille globaalimman 
aseman hankkimiseksi

Or.de

Tarkistus 112
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
28 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. myöntää, että foorumit ja konsortiot 
edistävät standardointijärjestelmää 
merkittävästi tarjoamalla 
kokonaisvaltaisesti relevantteja eritelmiä, 
joita usein voidaan käyttää innovatiivisissa 
teknologioissa; korostaa, että etenkin tieto-
ja viestintäliikenteen alalla eräät foorumit 
ja konsortiot ovat kehittyneet globaaleiksi 
organisaatioiksi, jotka laativat laajalti 
käyttöön otettavia eritelmiä avoimissa ja 
yhteisymmärrykseen perustuvissa 
kehitysprosesseissa; katsoo, että 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
sekä foorumien ja konsortioiden on 
kehitettävä toimintojen suunnittelua 
koskevia yhteistyömenetelmiä siirtämällä 
standardit soveltuvimmalle (joko 
kansainväliselle tai eurooppalaiselle) 
tasolle, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja välttää 

28. myöntää, että foorumit ja konsortiot 
edistävät standardointijärjestelmää 
merkittävästi tarjoamalla 
kokonaisvaltaisesti relevantteja eritelmiä, 
joita usein voidaan käyttää innovatiivisissa 
teknologioissa; korostaa, että etenkin tieto-
ja viestintäliikenteen alalla eräät foorumit 
ja konsortiot ovat kehittyneet globaaleiksi 
organisaatioiksi, jotka laativat laajalti 
käyttöön otettavia eritelmiä avoimissa ja 
yhteisymmärrykseen perustuvissa 
kehitysprosesseissa; katsoo, että 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen 
sekä foorumien ja konsortioiden on 
kehitettävä toimintojen suunnittelua 
koskevia yhteistyömenetelmiä siirtämällä 
standardit soveltuvimmalle (joko 
kansainväliselle tai eurooppalaiselle) 
tasolle, jotta voidaan varmistaa
johdonmukaisuus ja välttää 
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pirstaloituminen tai päällekkäisyydet;
kehottaa eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä kehittämään ja 
soveltamaan parannettua mekanismia, jolla 
foorumien ja konsortioiden eritelmät 
hyväksytään eurooppalaisiksi 
standardeiksi, mikä ei kuitenkaan poista 
mahdollisuutta toimittaa eritelmiä suoraan 
kansainvälisille standardointijärjestöille 
globaalimman aseman hankkimiseksi;

pirstaloituminen tai päällekkäisyydet; 
kehottaa eurooppalaisia 
standardointijärjestöjä kehittämään ja 
soveltamaan parannettua mekanismia, jolla 
foorumien ja konsortioiden eritelmät 
hyväksytään eurooppalaisiksi 
standardeiksi, mikä ei kuitenkaan poista 
mahdollisuutta toimittaa eritelmiä suoraan 
kansainvälisille standardointijärjestöille 
globaalimman aseman hankkimiseksi, 
edellyttäen että noudatetaan teknisistä 
kaupan esteistä tehdyssä Maailman 
kauppajärjestön sopimuksessa 
vahvistettuja periaatteita, jota ovat 
läpinäkyvyys, avoimuus, puolueettomuus, 
yksimielisyys, tehokkuus, relevanssi ja 
johdonmukaisuus;

Or.fr

Tarkistus 113
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. tunnustaa, että yhteentoimivuus on 
keskeistä innovoinnin ja kilpailukyvyn 
kannalta erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologian alalla, jolla foorumit 
ja yhteenliittymät ovat keskeisessä 
roolissa; korostaa, että yhteentoimivuus 
riippuu paitsi standardien/eritelmien 
määritelmistä niin myös siitä, miten 
käyttäjät panevat tällaiset 
standardit/eritelmät täytäntöön; myöntää 
käyttäjäfoorumien ja käyttäjien 
yhteenliittymien tärkeän roolin 
yhteentoimivuuden saavuttamisen 
kannalta;

Or.en
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Tarkistus 114
Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
29 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että Euroopan asema 
kansainvälisessä standardointiympäristössä 
on turvattava ja sitä on vahvistettava, jotta 
voidaan edistää aidolla tavalla globaalisti 
merkityksellisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä, helpottaa 
kauppaa ja lisätä Euroopan kilpailukykyä;

29. korostaa, että Euroopan maiden asema 
kansainvälisessä standardointiympäristössä 
on turvattava ja sitä on vahvistettava, jotta 
voidaan edistää aidolla tavalla globaalisti 
merkityksellisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä, helpottaa 
kauppaa ja lisätä Euroopan kilpailukykyä;

Or.en

Tarkistus 115
Damien Abad, Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
29 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että Euroopan asema 
kansainvälisessä standardointiympäristössä 
on turvattava ja sitä on vahvistettava, jotta 
voidaan edistää aidolla tavalla globaalisti 
merkityksellisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä, helpottaa 
kauppaa ja lisätä Euroopan kilpailukykyä;

29. korostaa, että sääntelyä koskeva 
vuoropuhelu on sisämarkkinoiden 
ulkoisen ulottuvuuden kannalta tärkeä 
näkökohta ja katsoo siten, että Euroopan
standardointijärjestelmän asema 
kansainvälisessä standardointiympäristössä 
on turvattava ja sitä on vahvistettava, jotta 
voidaan edistää aidolla tavalla globaalisti 
merkityksellisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä, helpottaa 
kauppaa ja lisätä Euroopan kilpailukykyä;

Or.en

Tarkistus 116
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
29 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että Euroopan asema 
kansainvälisessä standardointiympäristössä 
on turvattava ja sitä on vahvistettava, jotta 
voidaan edistää aidolla tavalla globaalisti 
merkityksellisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä, helpottaa 
kauppaa ja lisätä Euroopan kilpailukykyä;

29. korostaa, että Euroopan asema 
kansainvälisessä standardointiympäristössä 
on turvattava ja sitä on vahvistettava, jotta 
voidaan edistää aidolla tavalla globaalisti 
merkityksellisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä, helpottaa 
kauppaa ja lisätä Euroopan kilpailukykyä
siten, että samalla otetaan huomioon 
kehitysmaiden legitiimit edut;

Or.en

Tarkistus 117
Bernadette Vergnaud

Päätöslauselmaesitys
29 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että Euroopan asema 
kansainvälisessä standardointiympäristössä 
on turvattava ja sitä on vahvistettava, jotta 
voidaan edistää aidolla tavalla globaalisti 
merkityksellisten kansainvälisten 
standardien kehittämistä, helpottaa 
kauppaa ja lisätä Euroopan kilpailukykyä;

29. korostaa, että EU:n ja sen kaikkien 
jäsenvaltioiden asema kansainvälisessä 
standardointiympäristössä on turvattava ja 
sitä on vahvistettava, jotta voidaan edistää 
aidolla tavalla globaalisti merkityksellisten 
kansainvälisten standardien kehittämistä, 
helpottaa kauppaa ja lisätä Euroopan 
kilpailukykyä;

Or.fr

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

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. tukee kahden eurooppalaisen 
standardointiasiantuntijan lähettämistä 
Kiinaan ja Intiaan tavoitteena tukea 
eurooppalaisia standardointijärjestöjä, 
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markkinoida eurooppalaisia standardeja 
ja antaa palautetta näiden maiden 
standardointijärjestelmistä;

Or.en


