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Ändringsförslag 1
Frank Engel

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 25 juni 2008 med 
titeln ”Tänk småskaligt först”– En ”Small 
Business Act” för Europa” 
(KOM(2008)0394),

Or. en

Ändringsförslag 2
Heide Rühle

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 25 juni 2008 med 
titeln ”Tänk småskaligt först”– En ”Small 
Business Act” för Europa” 
(KOM(2008)0394),

Or. en

Ändringsförslag 3
Othmar Karas

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 25 juni 2008 med 
titeln ”Tänk småskaligt först”– En ”Small 
Business Act” för Europa” 
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(KOM(2008)0394),

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl D 

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. I Montirapporten om en ny strategi för 
den inre marknaden betonas att det är 
nödvändigt att se över 
standardiseringsprocessen i Europa och att 
bevara fördelarna med det nuvarande 
systemet, samtidigt som man behåller 
jämvikten mellan den europeiska och den 
nationella dimensionen.

D. I Montirapporten om en ny strategi för 
den inre marknaden bekräftar man att 
standardisering är avgörande för 
hanteringen av den inre marknaden samt 
betonar att det är nödvändigt att se över 
standardiseringsprocessen i Europa och att 
bevara fördelarna med det nuvarande 
systemet, samtidigt som man behåller 
jämvikten mellan den europeiska och den 
nationella dimensionen.

Or. en

Ändringsförslag 5
Othmar Karas

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. I princip VII i ”Small Business Act” 
understryks betydelsen av att främja de 
små och medelstora företagens 
deltagande och försvara deras intressen i 
standardiseringsprocessen.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Frank Engel

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. I princip VII i ”Small Business Act” 
understryks betydelsen av att främja de 
små och medelstora företagens 
deltagande och försvara deras intressen i 
standardiseringsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Utvecklingen av europeiska 
standarder bidrar till utvecklingen av 
globala standarder, vilket även är det 
slutliga målet.

Or. en

Ändringsförslag 8
Heide Rühle

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Europeisk standardisering sker inom 
eller i förhållande till det globala 
ekosystemet och förlitar sig till specifika 
strukturer och utstakade processer för 
utveckling av standarder som införs av 
Cen och Cenelec utifrån den nationella 
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delegeringsprincipen och av ETSI utifrån 
direkt medlemskap.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Ett modernt och flexibelt europeiskt 
standardiseringssystem är en central del i 
en ambitiös och förnyad europeisk 
industripolitik.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Det är nödvändigt att utveckla en 
strategi för den europeiska 
standardiseringen och se över det 
nuvarande systemet för att detta ska 
kunna förbli framgångsrikt och möta det 
kommande årtiondets behov.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att se över det 
europeiska standardiseringssystemet i syfte 
att bevara dess många fördelar, förbättra 
bristerna och hitta rätt balans mellan den 
europeiska och nationella dimensionen. 
Parlamentet betonar att den föreslagna 
översynen bör bygga vidare på fördelarna 
med det befintliga systemet då dessa utgör 
en stabil grund för förbättringar, och inte 
omfatta några radikala förändringar som 
skulle underminera systemets kärnvärden.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att se över det 
europeiska standardiseringssystemet i syfte 
att bevara dess många fördelar, förbättra 
bristerna och hitta rätt balans mellan den 
europeiska och nationella dimensionen. 
Parlamentet betonar att den föreslagna 
översynen bör bygga vidare på fördelarna 
med det befintliga systemet då dessa utgör 
en stabil grund för förbättringar, och inte 
omfatta några radikala förändringar som 
skulle underminera systemets kärnvärden.
Kommissionen uppmanas att tillsammans 
med intressenterna söka nya vägar för att 
optimera antagandet av europeiska 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 12
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att se över det 
europeiska standardiseringssystemet i syfte 
att bevara dess många fördelar, förbättra 
bristerna och hitta rätt balans mellan den 
europeiska och nationella dimensionen. 
Parlamentet betonar att den föreslagna 
översynen bör bygga vidare på fördelarna 
med det befintliga systemet då dessa utgör 
en stabil grund för förbättringar, och inte 
omfatta några radikala förändringar som 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att se över det 
europeiska standardiseringssystemet i syfte 
att bevara dess många fördelar, förbättra 
bristerna och hitta rätt balans mellan den 
europeiska, nationella och internationella 
dimensionen. Parlamentet betonar att den 
föreslagna översynen bör bygga vidare på 
fördelarna med det befintliga systemet då 
dessa utgör en stabil grund för 
förbättringar, och inte omfatta några 
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skulle underminera systemets kärnvärden. radikala förändringar som skulle 
underminera systemets kärnvärden.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionens förslag till översyn av den 
nuvarande rättsliga ramen om europeisk 
standardisering måste åtföljas av ett 
strategidokument för att upprätta en 
heltäckande ram för åtgärder på europeisk 
och nationell nivå, inklusive konkreta 
förslag på de förbättringar som inte kan 
genomföras genom att ändra lagstiftningen. 
Parlamentet betonar att ett sådant 
strategidokument inte bör vara begränsat 
till de rekommendationer som finns i 
Expressrapporten.

3. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att låta sitt förslag till 
översyn av den nuvarande rättsliga ramen 
om europeisk standardiseringåtföljas av ett 
strategidokument för att upprätta en 
heltäckande ram för åtgärder på europeisk 
och nationell nivå, inklusive konkreta 
förslag på de förbättringar som inte kan 
genomföras genom att ändra lagstiftningen. 
Parlamentet betonar att ett sådant 
strategidokument inte bör vara begränsat 
till de rekommendationer som finns i 
Expressrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 14
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens vitbok ”Moderniserad 
IKT-standard i EU – Vägen framåt” 
(KOM(2009)0324). Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att införa de huvudsakliga 
rekommendationer som anges i vitboken 
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för att säkerställa tillgång till relevanta 
globala IKT-standarder för införande och 
användning i EU:s politik och offentliga 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 15
Othmar Karas

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet stöder 
kommissionens avsikt att integrera 
principerna i Världshandelsorganisationens 
avtal om tekniska handelshinder (insyn, 
öppenhet, opartiskhet, samförstånd, 
effektivitet, relevans och konsekvens) i den 
rättsliga ramen för europeiska 
standardiseringen för att på så sätt stärka 
tillämpningen av dem i det europeiska 
standardiseringssystemet.

4. Europaparlamentet stöder 
kommissionens avsikt att integrera 
principerna i Världshandelsorganisationens 
avtal om tekniska handelshinder (insyn, 
öppenhet, opartiskhet, samförstånd, 
effektivitet, relevans och samstämmighet) i 
den rättsliga ramen för europeiska 
standardiseringen för att på så sätt stärka 
tillämpningen av dem i det europeiska 
standardiseringssystemet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att man i 
samband med integreringen av 
Världshandelsorganisationens principer i 
lagstiftningen inte bör skapa några nya 
officiella europeiska 
standardiseringsorgan utöver de tre 
befintliga, Cen, Cenelec och Europeiska 
institutet för 
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telekommunikationsstandarder (ETSI).

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att dessa 
principer kan kompletteras med 
ytterligare egenskaper, såsom underhåll, 
tillgänglighet, kvalitet, neutralitet och 
ansvarsskyldighet. Parlamentet anser att 
alla dessa principer behöver specificeras 
och definieras ytterligare, och att ett 
särskilt övervakningssystem måste införas 
för att säkerställa att de införs på 
nationell och europeisk nivå i 
utvecklingen av standarder som ska stödja 
EU:s politik och lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 18
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet 
de som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 

utgår
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principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör 
allmänhetens intressen, är mycket viktigt 
att på ett balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan 
stödja EU:s lagstiftning och politik.

Or. de

Ändringsförslag 19
Philippe Juvin

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik.

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”lämplig representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
lämpligt sätt ta hänsyn till alla intressenters 
situation, i synnerhet när det gäller att ta 
fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan stödja
EU:s lagstiftning och politik.

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”relevant representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
relevant sätt ta hänsyn till alla intressenters 
situation, i synnerhet när det gäller att ta 
fram standarder som EU:s lagstiftning och 
politik kommer att hänvisa till.

Or. en

Ändringsförslag 21
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”lämplig representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
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balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik.

lämpligt sätt ta hänsyn till alla intressenters 
situation, i synnerhet när det gäller att ta 
fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik, samtidigt 
som man respekterar att europeisk 
standardisering är frivillig och att man 
anlitar de mest kunniga tekniska 
experterna för varje 
standardiseringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 22
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik.

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad och rättvis
representation” eftersom det, så snart det 
rör allmänhetens intressen, är mycket 
viktigt att på ett balanserat sätt ta hänsyn 
till alla intressenters situation när det 
gäller samhällsintressenters och små och 
medelstora företags deltagande i 
nationella standardiseringsorgan, men 
också att trygga en rättvis representation 
inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, i 
synnerhet när det gäller att ta fram 
standarder som kan stödja EU:s lagstiftning 
och politik.

Or. fr



PE448.863v01-00 14/74 AM\830662SV.doc

SV

Ändringsförslag 23
Christel Schaldemose

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik.

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik. Principen om 
”balanserad representation” ska 
kompletteras med inrättandet av någon 
form av bidrag för att delta i 
standardiseringsarbetet för de 
samhällsintressenter som bör delta, men 
som inte har något kommersiellt intresse i 
arbetet, t.ex. konsumentorganisationerna.

Or. da

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 

5. Europaparlamentet betonar dock att 
dessa principer inte i sig räcker för att 
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säkerställa att små och medelstora företag 
samt samhällets intressenter, i synnerhet de 
som företräder hälso-, säkerhets-, 
konsument- och miljöintressen, är 
tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att man måste lägga till 
principen om ”balanserad representation” 
eftersom det, så snart det rör allmänhetens 
intressen, är mycket viktigt att på ett 
balanserat sätt ta hänsyn till alla 
intressenters situation, i synnerhet när det 
gäller att ta fram standarder som kan stödja 
EU:s lagstiftning och politik.

säkerställa att alla samhällets intressenter, i 
synnerhet de som företräder hälso-, 
säkerhets-, konsument- och miljöintressen, 
är tillräckligt representerade i 
standardiseringsprocessen. Parlamentet 
anser därför att det, så snart det rör 
allmänhetens intressen, är viktigt att beakta
alla intressenters situation, i synnerhet när 
det gäller att ta fram standarder som kan 
stödja EU:s lagstiftning och politik.

Or. en

Ändringsförslag 25
Robert Rochefort

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
EU och dess medlemsstater måste ta 
större hänsyn till de intressen som små 
och medelstora företag och 
hantverksföretag har då man utarbetar 
standarder genom att genomföra de 
strategiska mål som fastställs i den sjunde 
principen i ”Small Business Act”, 
nämligen ekonomiskt stöd från EU, 
minskade kostnader för tillgång till 
standarder, systematiskt offentliggörande 
av sammanfattningar av europeiska 
standarder och rättvist sammansatta 
standardiseringskommittéer.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Catherine Soullie

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att små 
och medelstora företag, trots att de utgör 
en viktig del av den europeiska 
marknaden, inte i tillräcklig utsträckning 
deltar i standardiseringssystemet och kan 
därför inte utnyttja alla de fördelar som 
standardiseringen ger. Parlamentet anser 
att det är nödvändigt att förbättra deras 
representation och deltagande i systemet 
inom i synnerhet tekniska utskott och på 
nationell nivå. Kommissionen uppmanas 
att i samband med översynen av det 
europeiska standardiseringssystemet 
identifiera det bästa sättet att uppnå detta 
mål genom att undersöka vilka 
ekonomiska medel som behövs för att 
hjälpa de små och medelstora företagen.

Or. en

Ändringsförslag 27
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet är medvetet om att 
tjänstestandarder ofta följer nationella 
särdrag och att utvecklingen av sådana står 
i förhållande till marknadens behov. 
Parlamentet betonar dock att utvecklingen 
av europeiska tjänstestandarder, i enlighet 
med direktiv 2006/123/EG om tjänster på 
den inre marknaden, kommer att främja 
harmoniseringen av tjänstesektorn, ge ökad 
insyn i tjänsterna i Europa samt höja deras 

7. Europaparlamentet är medvetet om att 
tjänstestandarder ofta följer nationella 
särdrag och att utvecklingen av sådana står 
i förhållande till marknadens behov samt 
konsumenternas och det offentligas 
intressen. Parlamentet betonar dock att 
utvecklingen av europeiska 
tjänstestandarder samt framtagandet av 
egna kvalitetskriterier och 
kvalitetsbeteckningar i 
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kvalitet och konkurrenskraft och främja 
konkurrens, innovation, konsumentskydd 
och avskaffandet av handelshinder.

branschorganisationerna, i enlighet med 
direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden, kan främja 
harmoniseringen av tjänstesektorn, ge ökad 
insyn i tjänsterna i Europa samt höja deras 
kvalitet och konkurrenskraft och främja 
konkurrens, innovation, konsumentskydd 
och avskaffandet av handelshinder.

Or. de

Ändringsförslag 28
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet stöder därför 
kommissionens avsikt att inkludera 
tjänstestandarder i den rättsliga ramen för 
europeisk standardisering, eftersom detta 
inte bara kommer att säkerställa att alla 
nationella tjänstestandarder som eventuellt 
skulle kunna utgöra tekniska handelshinder 
på den inre marknaden uppmärksammas, 
utan även kommer att ge en rättslig grund 
som kommissionen kan använda för att 
uppmana de 
europeiska standardiseringsorganisatione
rna, Cen, Cenelec och Europeiska 
institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI) att 
utveckla standarder för tjänstesektorn.

8. Europaparlamentet stöder därför 
kommissionens avsikt att inkludera 
tjänstestandarder i den rättsliga ramen för 
europeisk standardisering, eftersom detta 
inte bara kommer att säkerställa att alla 
nationella tjänstestandarder som eventuellt 
skulle kunna utgöra tekniska handelshinder 
på den inre marknaden uppmärksammas.
Parlamentet betonar samtidigt att förslag 
till nya tjänstestandarder inte får 
härstamma från myndigheter utan måste 
komma från de berörda företagen själva 
när de anser att det faktiskt finns ett 
behov av nya standarder.

Or. de
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Ändringsförslag 29
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet stöder därför
kommissionens avsikt att inkludera 
tjänstestandarder i den rättsliga ramen för 
europeisk standardisering, eftersom detta 
inte bara kommer att säkerställa att alla 
nationella tjänstestandarder som 
eventuellt skulle kunna utgöra tekniska 
handelshinder på den inre marknaden 
uppmärksammas, utan även kommer att 
ge en rättslig grund som kommissionen 
kan använda för att uppmana de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna, Cen, 
Cenelec och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI) att 
utveckla standarder för tjänstesektorn.

8. Europaparlamentet föreslår att
kommissionen uppmanar intressenter 
inom tjänstesektorn att utveckla 
standarder inom den rättsliga ramen för de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna, dvs. Cen, 
Cenelec och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI).

Or. en

Ändringsförslag 30
Anja Weisgerber, Othmar Karas

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet stöder därför 
kommissionens avsikt att inkludera 
tjänstestandarder i den rättsliga ramen för 
europeisk standardisering, eftersom detta 
inte bara kommer att säkerställa att alla 
nationella tjänstestandarder som 
eventuellt skulle kunna utgöra tekniska 
handelshinder på den inre marknaden 
uppmärksammas, utan även kommer att
ge en rättslig grund som kommissionen kan 
använda för att uppmana de 

8. Europaparlamentet stöder därför 
branschorganisationernas försök att ta 
fram kvalitetskriterier och 
kvalitetsbeteckningar som ska gälla 
parallellt med den nationella och 
europeiska yrkeslagstiftningen, samt
kommissionens avsikt att inkludera
tjänstestandarder i den rättsliga ramen för 
europeisk standardisering för de 
tjänsteområden som behöver standarder 
men saknar kvalitetskriterier och 
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europeiska standardiseringsorganisationern
a, Cen, Cenelec och Europeiska institutet 
för telekommunikationsstandarder (ETSI) 
att utveckla standarder för tjänstesektorn.

kvalitetsbeteckningar. Parlamentet 
betonar att det finns definierbara och 
odefinierbara tjänster och att 
högkvalificerade intellektuella tjänster 
inte är definierbara i 
unionslagstiftningens mening samt att 
standardisering inom dessa områden 
endast kan omfatta ramvillkoren 
(tekniska och faktiska förutsättningar 
osv.). Tjänstestandarder som uppfyller 
dessa kriterier kan ge en rättslig grund 
som kommissionen kan använda för att 
uppmana de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, Cen, 
Cenelec och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI) att 
utveckla standarder för tjänstesektorn.

Or. de

Ändringsförslag 31
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet stöder därför 
kommissionens avsikt att inkludera
tjänstestandarder i den rättsliga ramen för
europeisk standardisering, eftersom detta 
inte bara kommer att säkerställa att alla 
nationella tjänstestandarder som eventuellt 
skulle kunna utgöra tekniska handelshinder 
på den inre marknaden uppmärksammas, 
utan även kommer att ge en rättslig grund 
som kommissionen kan använda för att 
uppmana de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, Cen, 
Cenelec och Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (ETSI) att
utveckla standarder för tjänstesektorn.

8. Europaparlamentet föreslår att 
kommissionen uppmanar deltagarna att 
utarbeta tjänstestandarder i den rättsliga 
ramen för de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, dvs. 
Cen, Cenelec och Europeiska institutet
för telekommunikationsstandarder 
(ETSI), för att säkerställa att alla nationella 
tjänstestandarder som eventuellt skulle 
kunna utgöra tekniska handelshinder på 
den inre marknaden uppmärksammas och 
för att i största möjliga utsträckning 
undvika denna fragmentering av de olika 
nationella standarderna. Kommissionen 
uppmanas vidare att inkludera 
tjänstestandarderna i den rättsliga ramen 
för europeisk standardisering för att på 
detta sätt, om de resultat som de 
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europeiska 
standardiseringsorganisationerna uppnått 
på frivillig basis skulle visa sig vara 
otillräckliga, skapa en rättslig grund som 
kommissionen kan använda för att 
uppmana de europeiska
standardiseringsorganisationerna att 
utveckla standarder för tjänstesektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Zuzana Roithová

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet är övertygat om 
nödvändigheten av att medlemsstaterna 
enas om att utarbeta europeiska 
minimistandarder för produkter som 
påverkar folkhälsan (t.ex. fotriktiga 
barnskor). Dessa standarder skulle inte 
bara garantera fortsatt hög kvalitet på 
EU-tillverkade varor, utan också avsevärt 
höja kvaliteten på importerade varor från 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganen att, som svar på 
de forskningsresultat som bevisar 
sambandet mellan icke fotriktiga skor och 
högre förekomst av ortopediska skador 
bland befolkningen i medlemsstaterna, 
utarbeta europeiska standarder på detta 
område.

Or. cs
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Ändringsförslag 33
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet understryker att 
en ytterligare förstärkning av 
konsumentskyddet kräver ett snabbare 
genomförandeförfarande för de 
standarder som hänför sig till direktivet 
om allmän produktsäkerhet.

Or. el

Ändringsförslag 34
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet bekräftar att 
europeisk standardisering till stöd för 
lagstiftning genom den nya metoden har 
varit ett framgångsrikt och viktigt verktyg 
för att fullborda den inre marknaden. 
Parlamentet betonar att antalet 
standardiseringsmandat till stöd för annan 
lagstiftning än den som ingår i den nya 
metoden har tilltagit under senare år, vilket 
antyder att denna modell har införts inom 
en rad olika politikområden i EU. Det är 
önskvärt att vidga användningen av
standarder till andra områden av unionens 
lagstiftning och politik utöver den inre 
marknaden, och då ta hänsyn till de 
berörda områdenas särdrag i enlighet med 
principerna om bättre lagstiftning.

9. Europaparlamentet bekräftar att 
europeisk standardisering till stöd för 
lagstiftning genom den nya metoden har 
varit ett framgångsrikt och viktigt verktyg 
för att fullborda den inre marknaden. 
Parlamentet betonar att antalet 
standardiseringsmandat som hänvisar till
annan lagstiftning än den som ingår i den 
nya metoden har tilltagit under senare år, 
vilket antyder att denna modell har införts 
inom en rad olika politikområden i EU. Det 
är önskvärt att främja hänvisningen till
standarder inom andra områden av 
unionens lagstiftning och politik utöver den 
inre marknaden, och då ta hänsyn till de 
berörda områdenas särdrag i enlighet med 
principerna om bättre lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet bekräftar att 
europeisk standardisering till stöd för 
lagstiftning genom den nya metoden har 
varit ett framgångsrikt och viktigt verktyg 
för att fullborda den inre marknaden. 
Parlamentet betonar att antalet 
standardiseringsmandat till stöd för annan 
lagstiftning än den som ingår i den nya 
metoden har tilltagit under senare år, vilket 
antyder att denna modell har införts inom 
en rad olika politikområden i EU. Det är 
önskvärt att vidga användningen av 
standarder till andra områden av 
unionens lagstiftning och politik utöver 
den inre marknaden, och då ta hänsyn till 
de berörda områdenas särdrag i enlighet 
med principerna om bättre lagstiftning.

9. Europaparlamentet bekräftar att 
europeisk standardisering till stöd för 
lagstiftning genom den nya metoden har 
varit ett framgångsrikt och viktigt verktyg 
för att fullborda den inre marknaden. 
Parlamentet betonar att antalet 
standardiseringsmandat till stöd för annan 
lagstiftning än den som ingår i den nya 
metoden har tilltagit under senare år, vilket 
antyder att denna modell har införts inom 
en rad olika politikområden i EU.

Or. en

Ändringsförslag 36
Damien Abad, Lara Comi

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet vidhåller att det är 
mycket viktigt att upprätthålla en tydlig 
uppdelning mellan lagstiftning och 
standardisering för att undvika 
missförstånd vad gäller målsättningen med 
lagstiftningen och den önskade 
skyddsnivån. Parlamentet betonar att 
EU:s lagstiftare måste vara mycket 
försiktiga och noggranna när de 
nödvändiga kraven i förordningen 

10. Europaparlamentet vidhåller att det är 
mycket viktigt att upprätthålla en tydlig 
uppdelning mellan lagstiftning och 
standardisering för att undvika 
missförstånd vad gäller målsättningen med 
lagstiftningen och den önskade 
skyddsnivån. Parlamentet betonar att 
EU:s lagstiftare måste vara mycket 
försiktiga och noggranna när de 
nödvändiga kraven i förordningen 
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definieras, samtidigt måste kommissionen 
tydligt och exakt definiera målen med det 
standardiseringsarbete den ger mandat för. 
Standardiserarnas roll bör begränsas till att 
definiera de tekniska sätten att nå de mål 
som lagstiftaren upprättar, samtidigt som 
de erbjuder en hög skyddsnivå.

definieras, samtidigt måste kommissionen 
tydligt och exakt definiera målen med det 
standardiseringsarbete den ger mandat för. 
Standardiserarnas roll bör begränsas till att 
definiera de tekniska sätten att nå de mål 
som lagstiftaren upprättar och att erbjuda
en hög skyddsnivå.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet upprepar att 
europeiska standarder måste utvecklas 
inom en rimlig tidsfrist, i synnerhet inom 
de områden där standarder behövs snabbt 
för att kunna uppfylla de behov som 
lagstiftningen och de snabbt växlande 
marknadsförhållandena har. Parlamentet 
uppmanar därför de europeiska och 
nationella standardiseringsorganen att 
fortsätta att förbättra effektiviteten, men 
att samtidigt se till att den tilltagande 
standardiseringsprocessen inte sker på 
bekostnad av öppenheten, kvaliteten, 
insynen och samförståndet hos någon av 
intressenterna.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet anser att 
standardiseringsprocessen till viss del kan 
påskyndas genom att förbättra 
samrådsrutinerna mellan kommissionen 
och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna redan 
innan ett mandat utfärdas. Om de i förväg 
rådfrågas om sina möjligheter att 
genomföra ett standardiseringsuppdrag 
kan de agera snabbare, helst inom 
två månader.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet noterar 
betydelsen av 98/34-kommittén som ett 
forum för att diskutera frågor om teknisk 
reglering och standardisering mellan 
kommissionen och medlemsstaterna. 
Parlamentets representanter bör bjudas in 
till kommitténs (eller dess efterföljares) 
möten, vilka i lämpliga fall och i 
synnerhet när standardiseringsfrågor 
diskuteras även bör vara öppna för 
observatörer från europeiska och 
nationella standardiseringsorgan och 
intresseorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla och införa 
förbättrade system för att samordna 
standardiseringspolitiken och 
standardiseringsverksamheten, vilka ska 
täcka alla allmänpolitiska aspekter av 
standardiseringsprocessen, från 
föreberedelsen och utdelningen av mandat, 
via bevakningen av den tekniska 
kommitténs arbete för att säkerställa att de 
framtagna standarderna följer respektive 
lagstiftning, till det formella antagandet, 
publiceringen och användandet av 
standarderna.

11. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att kräva att de europeiska 
standardiseringsorganisationerna (Cen, 
Cenelec och ETSI) förbättrar och ser över 
sina rutiner för att samordna 
standardiseringspolitiken och 
standardiseringsverksamheten, vilka ska 
täcka hela standardiseringsprocessen, från 
föreberedelsen och utdelningen av mandat, 
via bevakningen av den tekniska 
kommitténs arbete till kontrollen av att 
harmoniserade standarder är konsekventa 
med eventuell befintlig EU-politik och 
EU-lagstiftning på det aktuella området.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se över och rationalisera rutinerna för att 
ta fram standardiseringsmandat till 
europeiska standardiseringsorgan så att 
de omfattar en remissfas med relevanta 
intressenter och en ingående analys som 
rättfärdigar behovet av nya 
standardiseringsuppdrag, för att på så sätt 
säkerställa att standardiseringen är 
relevant samt att undvika dubbelarbete 
och inkonsekventa standarder och 
specifikationer.

Or. en



PE448.863v01-00 26/74 AM\830662SV.doc

SV

Ändringsförslag 41
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar vilken 
viktig roll konsulterna för den nya metoden 
har när det gäller att kontrollera att 
harmoniserade standarder följer respektive 
EU-lagstiftning. Parlamentet påpekar att 
sådana konsulter i allmänhet väljs ut av, 
och arbetar inom, de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, vilket 
lägger en betydande administrativ börda på 
dessa organisationer och ibland även 
medför att intressenter uttrycker oro för 
opartiskheten och oberoendet i processen. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att bedöma behovet av att se 
över befintliga förfaranden och anser att 
kommissionen bör ta fram ett förfarande 
för att säkerställa att de standarder man ger 
mandat för även följer annan EU-politik 
och EU-lagstiftning utöver den nya 
metoden.

12. Europaparlamentet betonar vilken 
viktig roll konsulterna för den nya metoden 
har när det gäller att kontrollera att 
harmoniserade standarder följer respektive 
EU-lagstiftning. Parlamentet påpekar att 
sådana konsulter i allmänhet väljs ut av, 
och arbetar inom, de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, vilket 
lägger en betydande administrativ börda på 
dessa organisationer och ibland även 
medför att intressenter uttrycker oro för 
opartiskheten och oberoendet i processen. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att bedöma behovet av att se 
över befintliga förfaranden och anser att 
kommissionen bör ta fram ett förfarande 
för att säkerställa att de standarder man ger 
mandat för även följer annan EU-politik 
och EU-lagstiftning utöver den nya 
metoden. Detta bör ske under 
utvecklingen av standarderna för att 
undvika förseningar och ineffektiva 
förfaranden på grund av att standarderna 
underkänns i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 42
Edvard Kožušník, Toine Manders, Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
mera ingående kontrollera resultatet av 
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standardiseringsprocessen för att se till att 
standarderna uppfyller mandatet – i 
synnerhet när standarder används för 
lagstiftning inom den nya metoden –
samtidigt som man ser till att 
godkännandet inte försenas nämnvärt.
Parlamentet har för avsikt att i samband 
med den kommande översynen av det 
europeiska standardiseringssystemet 
undersöka möjligheten att utvidga 
kommissionens och medlemsstaternas rätt 
att bestrida en standard som inte fullt ut 
verkar uppfylla huvudkraven i den 
berörda lagstiftningen, till att även 
omfatta parlamentet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet ber 
kommissionen att, i syfte att säkerställa 
insynen, offentliggöra formella 
invändningar mot standarder på ett 
konsoliderat sätt, och att offentliggöra en 
aktuell tabell över alla åtgärder i samband 
med formella invändningar. Parlamentet 
uppmanar också kommissionen att 
årligen lägga fram en rapport om 
standardiseringsmandaten och arbetet 
med att uppfylla dem.

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

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna att 
stärka de befintliga 
överklagandemekanismer som ska 
användas vid oenighet i en 
standardiseringsfråga. Parlamentet 
noterar att de befintliga mekanismerna 
inte alltid är effektiva eftersom deras 
sammansättning i praktiken återger 
åsikterna hos de personer som godkände 
standarden. Därför föreslås att 
mekanismerna utvidgas till att även 
omfatta externa oberoende experter 
och/eller europeiska samhällsintressenter 
som för närvarande är associerade 
medlemmar i eller samarbetspartner till 
de europeiska 
standardiseringsorganisationerna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet är medvetet om 
att det nuvarande systemet med 
EU-finansiering till stöd för europeisk 
standardisering ofta medför frustration på 
grund av regeländringar, höga 
revisionskostnader och förseningar i 
betalningsgodkännandet. Det finns ett 
brådskande behov av att minska dessa 
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kostnader och att lätta på den tunga 
administrativa börda som ibland uppväger 
fördelarna med det ekonomiska stödet, 
samtidigt som man respekterar 
EU:s finansieringsregler. Parlamentet 
anser att kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna kan 
förbättra samarbetet för att garantera en 
stabil och användarvänlig ram för den 
EU-finansierade delen av den europeiska 
standardiseringsprocessen, vilket skulle 
medföra en betydande effektivitetsökning 
i systemet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för Keymark, ett frivilligt europeiskt 
certifieringsmärke som ägs av 
Cen/Cenelec och som visar att europeiska 
standarder uppfylls. Keymark är ett 
värdefullt alternativ till de olika nationella 
certifieringsprogram som medför 
upprepad testning och märkning av 
produkter i flera medlemsstater och 
därmed kan utgöra handelshinder på den 
inre marknaden samt medföra betydande 
kostnader för småföretag, vilket i sin tur 
leder till höga konsumentpriser. 
Parlamentet uppmanar därför de 
nationella standardiseringsorganen och 
andra nationella certifieringsorgan att 
främja Keymark som ett alternativ till 
nationella certifieringsprogram, och vill 
se en europaövergripande 
informationskampanj för att öka 
medvetenheten om fördelarna med 
Keymark hos företag och konsumenter.
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Or. en

Ändringsförslag 47
Christel Schaldemose

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar därför 
europeiska och nationella 
standardiseringsorgan att främja och 
underlätta för alla intresserade parter att 
effektivt delta i standardiseringsprocessen, 
i synnerhet representanter för små och 
medelstora företag, konsumenter (inklusive 
personer med funktionshinder och utsatta 
konsumenter), miljöföreträdare, arbetare 
och organisationer som representerar andra 
samhällsintressen.

14. Europaparlamentet uppmanar därför 
europeiska och nationella 
standardiseringsorgan att främja och 
underlätta för alla intresserade parter att 
effektivt delta i standardiseringsprocessen, 
i synnerhet representanter för små och 
medelstora företag, konsumenter (inklusive 
personer med funktionshinder och utsatta 
konsumenter), miljöföreträdare, arbetare 
och organisationer som representerar andra 
samhällsintressen. Denna lättnad kan bl.a. 
bestå av bättre bidragsmöjligheter, särskilt 
för de parter som inte har något 
kommersiellt intresse i 
standardiseringsprocessen, t.ex. 
företrädare för konsumenter.

Or. da

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar därför 
europeiska och nationella 
standardiseringsorgan att främja och 
underlätta för alla intresserade parter att 
effektivt delta i standardiseringsprocessen, 
i synnerhet representanter för små och 
medelstora företag, konsumenter (inklusive 
personer med funktionshinder och utsatta 

14. Europaparlamentet uppmanar därför 
europeiska och nationella 
standardiseringsorgan att främja och 
underlätta för alla intresserade parter att 
effektivt delta i standardiseringsprocessen, 
i synnerhet representanter för små och 
medelstora företag och alla intressenter 
som företräder offentliga intressen, såsom
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konsumenter), miljöföreträdare, arbetare 
och organisationer som representerar andra 
samhällsintressen.

konsumenter (inklusive personer med 
funktionshinder och utsatta konsumenter), 
miljöföreträdare, arbetare och 
organisationer som representerar andra 
samhällsintressen.

Or. en

Ändringsförslag 49
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att 
säkerställa att samhällsintressenter kan 
delta direkt på europeisk nivå för att 
uttrycka sina åsikter mer effektivt, 
eftersom de fortfarande är dåligt 
representerade i de nationella tekniska 
kommittéerna. Parlamentet står fast vid att 
det ekonomiska och politiska stödet för de 
europeiska organisationer som har 
inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

15. Europaparlamentet beklagar att 
samhällsintressenter fortfarande är dåligt 
representerade i de nationella tekniska 
kommittéerna och att man sedan 
1990-talet endast har gjort mycket små 
framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att undersöka 
varför samhällsintressenterna deltar i så 
liten omfattning på nationell nivå samt att 
använda resultaten till att vid behov 
utarbeta bindande föreskrifter för 
medlemsstaterna som kan säkra 
samhällsintressenternas tillgång till den 
nationella standardiseringsprocessen.

Or. de

Ändringsförslag 50
Othmar Karas

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 15. Europaparlamentet betonar det sedan 
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1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättats för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man måste göra 
större framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 51
Othmar Karas

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter och små och 
medelstora företag kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättats för att representera sådana 
intressenter och små och medelstora 
företag måste finnas kvar till åtminstone 
2020, eftersom man endast har gjort 
mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Frank Engel

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter och små och 
medelstora företag kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättats för att representera sådana 
intressenter och små och medelstora 
företag måste finnas kvar till åtminstone 
2020, eftersom man endast har gjort 
mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 53
Mitro Repo, Catherine Stihler

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättas för att representera sådana 

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna i de flesta 
medlemsstater. Parlamentet står fast vid att 
det ekonomiska och politiska stödet för de 
europeiska organisationer som har inrättats 
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intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

för att representera sådana intressenter 
måste behållas och förstärkas till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
nått mycket små framgångar i arbetet med
att öka samhällsintressenternas deltagande 
i de flesta medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 54
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter och små och 
medelstora företag kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna i många 
medlemsstater. Parlamentet står fast vid att 
det ekonomiska och politiska stödet för de 
europeiska organisationer som har inrättats 
för att representera sådana intressenter 
måste behållas och förstärkas fram till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
nått mycket små framgångar i arbetet med
att öka samhällsintressenternas och de små 
och medelstora företagens deltagande i 
dessa länder.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast 
har gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Eftersom man 
endast har gjort mycket små framsteg för 
att öka samhällsintressenternas 
deltagande på nationell nivå, står 
parlamentet fast vid att det ekonomiska och 
politiska stödet för de europeiska 
organisationer som har inrättats för att 
representera sådana intressenter måste
finnas kvar så att de på ett bättre sätt kan 
ge medlemsstaterna och de nationella 
intresseorganisationerna råd och därmed 
säkerställa intressenternas deltagande i de 
nationella spegelkommittéer som ingår i 
europeiska standardiseringsprojekt.
Parlamentet välkomnar de europeiska 
standardiseringsorganisationernas och 
nationella standardiseringsorganens 
insatser för att införa de 58 
rekommendationer som lades fram i 
tillgångsundersökningen samt 
Expressrapportens rekommendationer om 
att förbättra tillgången för alla 
intressenter.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Robert Rochefort

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att små och medelstora företag, 
hantverksföretag och samhällsintressenter 
kan delta direkt på europeisk nivå för att 
uttrycka sina åsikter mer effektivt, 
eftersom de fortfarande är dåligt 
representerade i de nationella tekniska 
kommittéerna. Parlamentet står fast vid att 
det ekonomiska och politiska stödet för de 
europeiska organisationer som har inrättas 
för att representera sådana intressenter 
måste finnas kvar till åtminstone 2020, 
eftersom man endast har gjort mycket små 
framsteg för att öka de små och medelstora 
företagens, hantverksföretagens och
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Christel Schaldemose

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer som 
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har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

har inrättats för att representera sådana 
intressenter måste ses över och kanske 
ökas fram till åtminstone 2020, eftersom 
man endast har gjort mycket små framsteg 
för att öka samhällsintressenternas 
deltagande på nationell nivå.

Or. da

Ändringsförslag 58
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att säkerställa 
att samhällsintressenter kan delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet står 
fast vid att det ekonomiska och politiska 
stödet för de europeiska organisationer 
som har inrättas för att representera sådana 
intressenter måste finnas kvar till 
åtminstone 2020, eftersom man endast har 
gjort mycket små framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

15. Europaparlamentet betonar det sedan 
1990-talet kända behovet av att stimulera 
samhällsintressenter att delta direkt på 
europeisk nivå för att uttrycka sina åsikter 
mer effektivt, eftersom de fortfarande är 
dåligt representerade i de nationella 
tekniska kommittéerna. Parlamentet anser
att det ekonomiska och politiska stöd för de 
nationella organisationer som har inrättats 
för att representera sådana intressenter 
måste finnas kvar till åtminstone 2020 och 
står fast vid att man behöver göra större
framsteg för att öka 
samhällsintressenternas deltagande på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 59
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att dessa utgår
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europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta 
mot principen om nationell delegering, 
alla sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas 
tekniska organ, förutsatt att de är 
associerade medlemmar i eller 
samarbetspartner för dessa organisationer 
och har deltagit i respektive arbetsuppgift 
på teknisk nivå. Parlamentet anser också 
att sådana organisationer ska, på samma 
villkor, ges en symbolisk röst vid det 
formella antagandet av standarder, vilket 
inte nödvändigtvis skulle räknas med i 
röstresultaten men ändå ge en tydlig 
signal om hur stort stödet för en viss 
standard är bland alla intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 60
Philippe Juvin, Damien Abad

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta 
mot principen om nationell delegering, alla 
sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas 
tekniska organ, förutsatt att de är 
associerade medlemmar i eller 
samarbetspartner för dessa organisationer 
och har deltagit i respektive arbetsuppgift 
på teknisk nivå. Parlamentet anser också 
att sådana organisationer ska, på samma 

16. Europaparlamentet anser att nationella 
standardiseringsorgan måste spela en 
nyckelroll för att främja och förstärka de 
små och medelstora företagens och 
samhällets intressenter i 
standardiseringsprocessen eftersom
principen om nationell delegering anger att 
den ståndpunkt som de nationella 
representanterna företräder på europeisk 
nivå ska bygga på resultaten av de 
diskussioner som ägde rum inom ramen 
för de nationella 
standardiseringsorganen.
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villkor, ges en symbolisk röst vid det 
formella antagandet av standarder, vilket 
inte nödvändigtvis skulle räknas med i 
röstresultaten men ändå ge en tydlig 
signal om hur stort stödet för en viss 
standard är bland alla intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 61
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta 
mot principen om nationell delegering, 
alla sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas 
tekniska organ, förutsatt att de är 
associerade medlemmar i eller 
samarbetspartner för dessa organisationer 
och har deltagit i respektive arbetsuppgift 
på teknisk nivå. Parlamentet anser också 
att sådana organisationer ska, på samma 
villkor, ges en symbolisk röst vid det 
formella antagandet av standarder, vilket 
inte nödvändigtvis skulle räknas med i 
röstresultaten men ändå ge en tydlig signal 
om hur stort stödet för en viss standard är 
bland alla intressenter.

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer ska ges en 
symbolisk röst vid det formella antagandet 
av standarder, vilket inte nödvändigtvis 
skulle räknas med i röstresultaten men 
ändå ge en tydlig signal om hur stort stödet 
för en viss standard är bland alla 
intressenter, under förutsättning att de är 
associerade medlemmar eller 
samarbetspartner till de europeiska 
standardiseringsorganisationerna och har 
deltagit i respektive arbetsgrupp på 
teknisk nivå.

Or. de
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Ändringsförslag 62
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta mot 
principen om nationell delegering, alla 
sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas tekniska 
organ, förutsatt att de är associerade 
medlemmar i eller samarbetspartner för 
dessa organisationer och har deltagit i 
respektive arbetsuppgift på teknisk nivå. 
Parlamentet anser också att sådana 
organisationer ska, på samma villkor, ges 
en symbolisk röst vid det formella 
antagandet av standarder, vilket inte 
nödvändigtvis skulle räknas med i 
röstresultaten men ändå ge en tydlig 
signal om hur stort stödet för en viss 
standard är bland alla intressenter.

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta mot 
principen om nationell delegering, alla 
sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas tekniska 
organ, förutsatt att de är associerade 
medlemmar i eller samarbetspartner för 
dessa organisationer och har deltagit i 
respektive arbetsuppgift på teknisk nivå. 
Parlamentet anser också att sådana 
organisationer ska, på samma villkor, ges 
en röst vid det formella antagandet av 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 63
Frank Engel

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta mot 
principen om nationell delegering, alla 

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta mot 
principen om nationell delegering, alla 
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sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas tekniska 
organ, förutsatt att de är associerade 
medlemmar i eller samarbetspartner för 
dessa organisationer och har deltagit i 
respektive arbetsuppgift på teknisk nivå. 
Parlamentet anser också att sådana 
organisationer ska, på samma villkor, ges 
en symbolisk röst vid det formella 
antagandet av standarder, vilket inte 
nödvändigtvis skulle räknas med i 
röstresultaten men ändå ge en tydlig 
signal om hur stort stödet för en viss 
standard är bland alla intressenter.

sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas tekniska 
organ, förutsatt att de är associerade 
medlemmar i eller samarbetspartner för 
dessa organisationer och har deltagit i 
respektive arbetsuppgift på teknisk nivå. 
Parlamentet anser också att sådana 
organisationer ska, på samma villkor, ges 
en symbolisk röst vid det formella 
antagandet av standarder vilket skulle ge 
en tydlig signal om hur stort stödet för en 
viss standard är bland alla intressenter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna. 
Parlamentet föreslår att, utan att bryta 
mot principen om nationell delegering, 
alla sådana organisationer ges en röst i de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas 
tekniska organ, förutsatt att de är 
associerade medlemmar i eller 
samarbetspartner för dessa organisationer 
och har deltagit i respektive arbetsuppgift 
på teknisk nivå. Parlamentet anser också 
att sådana organisationer ska, på samma 
villkor, ges en symbolisk röst vid det 
formella antagandet av standarder, vilket 
inte nödvändigtvis skulle räknas med i 
röstresultaten men ändå ge en tydlig 
signal om hur stort stödet för en viss 

16. Europaparlamentet anser att dessa 
europeiska organisationer måste få en 
starkare roll inom de europeiska 
standardiseringsorganisationerna.
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standard är bland alla intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 65
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar den 
senaste utvecklingen inom Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), i 
synnerhet den modell som används för att 
utveckla ISO 26000-standarden om 
socialt ansvar, där nationella 
standardiseringsorgan fick rätt att endast 
nominera en representant från var och en 
av de sex intressentkategorier som hade 
fastställts (näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter, 
fackföreningar, icke-statliga 
organisationer samt en kategori 
omfattande tjänster, stöd, forskning och 
övriga).

utgår

Or. de

Ändringsförslag 66
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar den 
senaste utvecklingen inom Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), i 
synnerhet den modell som används för att 
utveckla ISO 26000-standarden om 
socialt ansvar, där nationella 

utgår
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standardiseringsorgan fick rätt att endast 
nominera en representant från var och en 
av de sex intressentkategorier som hade 
fastställts (näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter, 
fackföreningar, icke-statliga 
organisationer samt en kategori 
omfattande tjänster, stöd, forskning och 
övriga).

Or. en

Ändringsförslag 67
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar den 
senaste utvecklingen inom 
Internationella standardiseringsorganisatio
nen (ISO), i synnerhet den modell som 
används för att utveckla 
ISO 26000-standarden om socialt ansvar, 
där nationella standardiseringsorgan fick 
rätt att endast nominera en representant 
från var och en av de 
sex intressentkategorier som hade 
fastställts (näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter, 
fackföreningar, icke-statliga 
organisationer samt en kategori 
omfattande tjänster, stöd, forskning och 
övriga).

17. Europaparlamentet rekommenderar de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna att ta 
efter den senaste utvecklingen inom 
Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), 
däribland den specifika modell som 
används för att utveckla 
ISO 26000-standarden om socialt ansvar, 
där nationella standardiseringsorgan fick 
rätt att endast nominera en representant 
från var och en av de 
sex intressentkategorier som hade 
fastställts.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Robert Rochefort

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar den 
senaste utvecklingen inom 
Internationella standardiseringsorganisatio
nen (ISO), i synnerhet den modell som 
används för att utveckla 
ISO 26000-standarden om socialt ansvar, 
där nationella standardiseringsorgan fick 
rätt att endast nominera en representant 
från var och en av de sex 
intressentkategorier som hade fastställts 
(näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter,
fackföreningar, icke-statliga organisationer 
samt en kategori omfattande tjänster, stöd, 
forskning och övriga).

17. Europaparlamentet välkomnar den 
senaste utvecklingen inom Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), i 
synnerhet den modell som används för att 
utveckla ISO 26000-standarden om socialt 
ansvar, där nationella 
standardiseringsorgan fick rätt att endast 
nominera en representant från var och en 
av de sex intressentkategorier som hade 
fastställts (näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter, 
fackföreningar, icke-statliga organisationer 
samt en kategori omfattande tjänster, stöd, 
forskning och övriga). Parlamentet anser 
dock att kategorin 
näringslivsorganisationer, vid behov, bör 
representeras av en andra expert som 
företräder små och medelstora företag.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar den 
senaste utvecklingen inom 
Internationella standardiseringsorganisatio
nen (ISO), i synnerhet den modell som 
används för att utveckla 
ISO 26000-standarden om socialt ansvar, 
där nationella standardiseringsorgan fick 
rätt att endast nominera en representant 
från var och en av de sex 

17. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna att följa 
och, i tillämpliga fall, agera i enlighet 
med den senaste utvecklingen inom 
Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), i 
synnerhet den modell som används för att 
utveckla ISO 26000-standarden om socialt 
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intressentkategorier som hade fastställts 
(näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter, 
fackföreningar, icke-statliga organisationer 
samt en kategori omfattande tjänster, stöd, 
forskning och övriga).

ansvar, där nationella 
standardiseringsorgan fick rätt att endast 
nominera en representant från var och en 
av de sex intressentkategorier som hade 
fastställts (näringslivsorganisationer, 
konsumentorganisationer, myndigheter, 
fackföreningar, icke-statliga organisationer 
samt en kategori omfattande tjänster, stöd, 
forskning och övriga), genom att, i den 
mån detta är relevant, förvissa sig om att 
de svagare aktörerna finns lämpligt 
företrädda och att man inte i onödan 
duplicerar det arbete som redan utförts på 
internationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att en 
liknande process, där man i förväg 
fastställer ett antal platser för de olika 
intresseorganisationerna, skulle utgöra en 
betydande förbättring jämfört med den 
traditionella process där standarder tas 
fram för att stödja EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet vidhåller att 
trots de nuvarande svårigheterna med att 
generalisera användandet av en sådan 
modell med många intressenter bör denna 
metod omedelbart provas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ till att skapa standarder av 
allmänintresse och i syfte att uppnå en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell 
ska användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 

utgår
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komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Parlamentet betonar att 
denna modell inte skulle påverka 
principen om nationell delegering 
eftersom utkastet till standard fortfarande 
skulle granskas av motsvarande 
nationella kommittéer och antas genom 
en viktad omröstning i de nationella 
standardiseringsorganen.

Or. en

Ändringsförslag 71
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att en 
liknande process, där man i förväg 
fastställer ett antal platser för de olika 
intresseorganisationerna, skulle utgöra en 
betydande förbättring jämfört med den 
traditionella process där standarder tas 
fram för att stödja EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet vidhåller att 
trots de nuvarande svårigheterna med att 
generalisera användandet av en sådan 
modell med många intressenter bör denna 
metod omedelbart provas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ till att skapa standarder av 
allmänintresse och i syfte att uppnå en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell 
ska användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 
komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Parlamentet betonar att 
denna modell inte skulle påverka 
principen om nationell delegering 
eftersom utkastet till standard fortfarande 

utgår
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skulle granskas av motsvarande 
nationella kommittéer och antas genom 
en viktad omröstning i de nationella 
standardiseringsorganen.

Or. de

Ändringsförslag 72
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att en 
liknande process, där man i förväg 
fastställer ett antal platser för de olika 
intresseorganisationerna, skulle utgöra en 
betydande förbättring jämfört med den 
traditionella process där standarder tas 
fram för att stödja EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet vidhåller att 
trots de nuvarande svårigheterna med att 
generalisera användandet av en sådan 
modell med många intressenter bör denna 
metod omedelbart provas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ till att skapa standarder av 
allmänintresse och i syfte att uppnå en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell 
ska användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 
komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Parlamentet betonar att 
denna modell inte skulle påverka 
principen om nationell delegering 
eftersom utkastet till standard fortfarande 
skulle granskas av motsvarande 
nationella kommittéer och antas genom 
en viktad omröstning i de nationella 
standardiseringsorganen.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 73
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att en 
liknande process, där man i förväg 
fastställer ett antal platser för de olika 
intresseorganisationerna, skulle utgöra en 
betydande förbättring jämfört med den 
traditionella process där standarder tas 
fram för att stödja EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet vidhåller att trots 
de nuvarande svårigheterna med att 
generalisera användandet av en sådan 
modell med många intressenter bör denna 
metod omedelbart provas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ till att skapa standarder av 
allmänintresse och i syfte att uppnå en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell ska 
användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 
komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Parlamentet betonar att denna 
modell inte skulle påverka principen om 
nationell delegering eftersom utkastet till 
standard fortfarande skulle granskas av 
motsvarande nationella kommittéer och 
antas genom en viktad omröstning i de 
nationella standardiseringsorganen.

18. Europaparlamentet anser att en
liknande process, där man i förväg 
fastställer en alternativ modell med ett 
antal platser för de olika intressenterna, 
skulle utgöra en betydande förbättring 
jämfört med den traditionella process där 
standarder tas fram för att stödja 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vidhåller att trots de nuvarande 
svårigheterna med att generalisera 
användandet av en sådan modell bör denna 
metod omedelbart provas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ för att skapa standarder av 
särskilt allmänintresse, i syfte att få en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell ska 
användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 
komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Kommissionen uppmanas att 
föreslå sätt att säkerställa finansieringen 
av intressenternas deltagande i den 
alternativa modellen. Parlamentet betonar 
att denna modell inte skulle påverka 
principen om nationell delegering eftersom 
utkastet till standard fortfarande skulle 
granskas av motsvarande nationella 
kommittéer och antas genom en viktad 
omröstning i de nationella 
standardiseringsorganen.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Mitro Repo, Catherine Stihler

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att en 
liknande process, där man i förväg 
fastställer ett antal platser för de olika 
intresseorganisationerna, skulle utgöra en 
betydande förbättring jämfört med den 
traditionella process där standarder tas 
fram för att stödja EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet vidhåller att trots 
de nuvarande svårigheterna med att 
generalisera användandet av en sådan 
modell med många intressenter bör denna 
metod omedelbart provas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ till att skapa standarder av 
allmänintresse och i syfte att uppnå en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell ska 
användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 
komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Parlamentet betonar att denna 
modell inte skulle påverka principen om 
nationell delegering eftersom utkastet till 
standard fortfarande skulle granskas av 
motsvarande nationella kommittéer och 
antas genom en viktad omröstning i de 
nationella standardiseringsorganen.

18. Europaparlamentet anser att en 
liknande process, där man i förväg 
fastställer en alternativ modell med ett 
antal platser för de olika intressenterna, 
skulle utgöra en betydande förbättring 
jämfört med den traditionella process där 
standarder tas fram för att stödja 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vidhåller att användandet av en sådan 
modell bör omedelbart provas av de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ för att skapa standarder av 
särskilt allmänintresse och i syfte att få en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell ska 
användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 
komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Kommissionen uppmanas att 
föreslå sätt att säkerställa finansieringen 
av intressenternas deltagande i den 
alternativa modellen. Parlamentet betonar 
att denna modell inte skulle påverka 
principen om nationell delegering eftersom 
utkastet till standard fortfarande skulle 
granskas av motsvarande nationella 
kommittéer och antas genom en viktad 
omröstning i de nationella 
standardiseringsorganen.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att en 
liknande process, där man i förväg 
fastställer ett antal platser för de olika 
intresseorganisationerna, skulle utgöra en 
betydande förbättring jämfört med den 
traditionella process där standarder tas 
fram för att stödja EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet vidhåller att 
trots de nuvarande svårigheterna med att 
generalisera användandet av en sådan 
modell med många intressenter bör denna 
metod omedelbart provas av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna, som ett 
alternativ till att skapa standarder av 
allmänintresse och i syfte att uppnå en 
balanserad beslutsprocess. 
98/34-kommittén (eller dess efterföljare) 
bör, när den beslutar om ett mandat, 
bestämma om denna alternativa modell 
ska användas i de fall då den aktuella 
standarden innebär att deltagarna bör 
komma från ett brett spektrum av 
intressenter. Parlamentet betonar att 
denna modell inte skulle påverka 
principen om nationell delegering 
eftersom utkastet till standard fortfarande 
skulle granskas av motsvarande 
nationella kommittéer och antas genom 
en viktad omröstning i de nationella 
standardiseringsorganen.

18. Europaparlamentet anser att när det 
finns ett tydligt samhällsintresse bör 
medlemsstaterna bidra med ekonomiskt 
stöd för att se till att alla intressenter, 
inklusive små och medelstora företag, är 
representerade.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet lovordar Cens 
och Cenelecs initiativ att införa kollegial 
granskning för att bedöma om de 
nationella standardiseringsorganen 
tillämpar WTO:s principer (och 
tillhörande attribut) på rätt sätt samt att 
arbeta för kontinuerliga förbättringar och 
utbyte av bästa praxis. Detta projekt bör 
utgöra ett effektivt verktyg för att stärka 
de nationella standardiseringsorganen 
och förbättra deltagandet för alla berörda 
intressenter på nationell nivå. 
Parlamentet anser att detta projekt bör 
inkludera alla nationella 
standardiseringsorgan och förstärkas av 
oberoende granskningar. Cen och 
Cenelec uppmanas att sammanställa och 
offentliggöra en rapport om resultaten av 
den kollegiala granskningen.

Or. en

Ändringsförslag 77
Othmar Karas

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att främja 
utbildningsprogram och att vidta alla 
åtgärder som behövs för att svagare 
nationella standardiseringsorgan, som för 
närvarande inte har några sekretariat för 
tekniska utskott, ska kunna spela en mer 

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att främja 
utbildningsprogram och att vidta alla 
åtgärder som behövs för att svagare 
nationella standardiseringsorgan, som för 
närvarande inte deltar i det europeiska 
standardiseringsarbetet på en nivå som 
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aktiv roll i standardiseringsprocessen. motsvarar deras ekonomiska struktur ska 
kunna spela en mer aktiv roll i 
standardiseringsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 78
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att främja 
utbildningsprogram och att vidta alla 
åtgärder som behövs för att svagare 
nationella standardiseringsorgan, som för 
närvarande inte har några sekretariat för 
tekniska utskott, ska kunna spela en mer 
aktiv roll i standardiseringsprocessen.

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att främja 
utbildningsprogram och att vidta alla 
åtgärder som behövs för att svagare 
nationella standardiseringsorgan, som för 
närvarande inte har några sekretariat för 
tekniska utskott, ska kunna spela en mer 
aktiv roll i standardiseringsprocessen.
Parlamentet anser att dessa program 
framför allt bör rikta sig till små och 
medelstora företag genom att öka 
betydelsen av standardisering som ett 
strategiskt marknadsföringsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 79
Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att främja 
utbildningsprogram och att vidta alla 
åtgärder som behövs för att svagare 

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att främja 
utbildningsprogram och att vidta alla 
åtgärder som behövs för att svagare 
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nationella standardiseringsorgan, som för 
närvarande inte har några sekretariat för 
tekniska utskott, ska kunna spela en mer 
aktiv roll i standardiseringsprocessen.

nationella standardiseringsorgan, som för 
närvarande inte har några sekretariat för 
tekniska utskott, ska kunna spela en mer 
aktiv roll i standardiseringsprocessen, i 
syfte att öka förtroendet för den inre 
marknaden genom att skapa rättvisa
konkurrensförhållanden. Parlamentet 
anser att dessa program även bör rikta sig 
till små och medelstora företag genom att 
öka betydelsen av standardisering som ett 
strategiskt marknadsföringsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 80
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet understryker att 
de nationella standardiseringsorganen i 
vissa medlemsstater har problem med den 
nationella lagstiftaren, eftersom 
standardiseringens betydelse och 
standardernas korrekta användning ofta 
misstolkas i lagstiftningen.

Or. el

Ändringsförslag 81
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet inser att de 
begränsade resurserna såväl i nationella 
som i europeiska organisationer kan 
hindra dessa från att effektivt delta i 
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standardiseringsprocessen.

Or. el

Ändringsförslag 82
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, ge 
ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter för att göra det lättare 
för dem att delta.

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och ge ekonomiskt 
stöd till svagare samhällsintressenter för att 
säkerställa att de kan delta.

Or. en

Ändringsförslag 83
Mitro Repo, Catherine Stihler

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, ge 
ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter för att göra det lättare
för dem att delta.

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och ge ekonomiskt 
stöd till svagare samhällsintressenter för att 
säkerställa att de kan delta.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, ge 
ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter för att göra det lättare 
för dem att delta.

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, 
tillhandahålla utbildning och ge 
ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter, inbegripet små och 
medelstora företag, för att göra det lättare 
för dem att delta.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Robert Rochefort

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, ge 
ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter för att göra det lättare 
för dem att delta.

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, ge 
ekonomiskt stöd till små och medelstora 
företag, hantverksföretag och svagare 
samhällsintressenter för att göra det lättare 
för dem att delta.

Or. fr
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Ändringsförslag 86
Frank Engel

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, ge 
ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter för att göra det lättare 
för dem att delta.

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla berörda 
intressenter är representerande på ett 
effektivt sätt i de tekniska utskotten, genom 
att inrätta en övervaknings- och 
rapporteringsmekanism och, vid behov, ge 
ekonomiskt stöd till svagare 
samhällsintressenter och små och 
medelstora företag för att göra det lättare 
för dem att delta.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska standardiseringsorganen och 
medlemsstaterna att regelbundet lämna 
en enligt specifika rapporteringskrav 
utformad framstegsrapport till 
kommissionen som beskriver deras 
åtgärder för att säkerställa en balanserad 
representation i de tekniska organ som är 
ansvariga för att utveckla harmoniserade 
standarder. Parlamentet betonar att dessa 
rapporter därefter ska ingå i 
kommissionens rapport om arbetet i de 
europeiska och nationella 
standardiseringsorganisationerna och de 
resultat dessa har uppnått.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar de 
nationella standardiseringsorganen att ge 
svagare intressenter fri tillgång till 
standardiseringskommittéerna och att 
utveckla verktyg för att förbättra 
intressenternas deltagande, däribland ett 
kostnadsfritt och lättanvänt elektroniskt 
konsultationssystem för nya 
standardiseringsförslag. Parlamentet 
uppmanar de nationella 
standardiseringsorganen att säkerställa 
kommunikation utöver systemgränserna, i 
synnerhet genom att öppna för frågor 
från allmänheten om nya standarder 
eftersom allmänhetens frågor vanligtvis 
riktar sig till de nuvarande deltagarna i 
systemet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Othmar Karas

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar att 
myndigheterna i de flesta medlemsstater 
visar begränsat intresse av att delta i 
utvecklingen av standarder, trots att 
standardisering är ett viktigt verktyg i 
lagstiftandet och den förda politiken. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, 
och i synnerhet tillsynsmyndigheterna på 

22. Europaparlamentet beklagar att 
myndigheterna i vissa medlemsstater visar 
begränsat intresse av att delta i 
utvecklingen av standarder, trots att 
standardisering är ett viktigt verktyg i 
lagstiftandet och den förda politiken. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, 
och i synnerhet tillsynsmyndigheterna på 
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marknaden, att skicka representanter som 
kan delta i alla nationella tekniska 
kommittéer och som speglar utvecklingen 
av standarder till stöd för EU:s politik och 
lagstiftning. Nationella myndigheter måste 
delta i debatten om utvecklingen av 
standarder för att den lagstiftning som 
omfattas av den nya metoden ska kunna 
fungera och för att undvika formella 
invändningar mot harmoniserade 
standarder i efterhand.

marknaden, att skicka representanter som 
kan delta i alla nationella tekniska 
kommittéer och som speglar utvecklingen 
av standarder till stöd för EU:s politik och 
lagstiftning. Nationella myndigheter måste 
delta i debatten om utvecklingen av 
standarder för att den lagstiftning som 
omfattas av den nya metoden ska kunna 
fungera och för att undvika formella 
invändningar mot harmoniserade 
standarder i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 90
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar att 
myndigheterna i de flesta medlemsstater 
visar begränsat intresse av att delta i 
utvecklingen av standarder, trots att 
standardisering är ett viktigt verktyg i 
lagstiftandet och den förda politiken. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna,
och i synnerhet tillsynsmyndigheterna på 
marknaden, att skicka representanter som 
kan delta i alla nationella tekniska 
kommittéer och som speglar utvecklingen 
av standarder till stöd för EU:s politik och 
lagstiftning. Nationella myndigheter måste 
delta i debatten om utvecklingen av 
standarder för att den lagstiftning som 
omfattas av den nya metoden ska kunna 
fungera och för att undvika formella 
invändningar mot harmoniserade 
standarder i efterhand.

22. Europaparlamentet beklagar att 
myndigheterna i de flesta medlemsstater 
visar begränsat intresse av att delta i 
utvecklingen av standarder, trots att 
standardisering är ett viktigt verktyg i 
lagstiftandet och den förda politiken. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna – i 
egenskap av representanter för 
allmänhetens intressen – och i synnerhet 
tillsynsmyndigheterna på marknaden, att 
skicka representanter som kan delta i alla 
nationella tekniska kommittéer och som 
speglar utvecklingen av standarder till stöd 
för EU:s politik och lagstiftning. Nationella 
myndigheter måste delta i debatten om 
utvecklingen av standarder för att den 
lagstiftning som omfattas av den nya 
metoden ska kunna fungera och för att 
undvika formella invändningar mot 
harmoniserade standarder i efterhand.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa Internationella 
standardiseringsorganisationens etikkod 
för att uppnå en rättvis konkurrens på den 
inre marknaden, i synnerhet vad gäller 
omsättningen av kraven i organisationens 
standarder samt riktlinjerna för 
bedömning av överensstämmelse 
(integritet, objektivitet och opartiskhet).

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar de 
nationella standardiseringsorganen att 
följa Internationella 
standardiseringsorganisationens etikkod 
för att säkerställa att oberoendet vid 
standardiseringen inte skadas genom 
annan verksamhet, såsom certifiering 
eller ackreditering.

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

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar de 
nationella standardiseringsorganen att 
följa Internationella 
standardiseringsorganisationens etikkod 
för att säkerställa att oberoendet vid 
standardiseringen inte kan skadas genom 
annan verksamhet, såsom certifiering.

Or. en

Ändringsförslag 94
Damien Abad, Catherine Soullie

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet upprepar att trots att 
små och medelstora företag utgör 
ryggraden i den europeiska ekonomin 
motsvaras deras deltagande i 
standardiseringen inte alltid av deras 
ekonomiska betydelse. Parlamentet betonar 
att standarder bör utformas och antas så att 
de tar hänsyn till de små och medelstora 
företagens särskilda egenskaper och 
förhållanden, och då i synnerhet 
småföretag, mikroföretag och 
hantverksföretag. De europeiska och 
nationella standardiseringsorganen har tagit 
ett välkommet initiativ genom att införa de 
rekommendationer som gjordes i 
undersökningen av små och medelstora 
företag i den europeiska standardiseringen. 
Parlamentet betonar att man bör vidta 
ytterligare åtgärder för att säkerställa att 
små och medelstora företag kan delta fullt 

23. Europaparlamentet upprepar att trots att 
små och medelstora företag utgör 
ryggraden i den europeiska ekonomin 
motsvaras deras deltagande i 
standardiseringen inte alltid av deras 
ekonomiska betydelse. Parlamentet betonar 
att standarder bör utformas och antas så att 
de tar hänsyn till de små och medelstora 
företagens särskilda egenskaper och 
förhållanden, och då i synnerhet 
småföretag, mikroföretag och 
hantverksföretag. De europeiska och 
nationella standardiseringsorganen har tagit 
ett välkommet initiativ genom att införa de 
rekommendationer som gjordes i 
undersökningen av små och medelstora 
företag i den europeiska standardiseringen. 
Parlamentet betonar att man bör vidta 
ytterligare åtgärder för att säkerställa att 
små och medelstora företag kan delta fullt 
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ut i utvecklingen av standarder och ha 
tillräcklig tillgång till dem.

ut i utvecklingen av standarder och få 
bättre och billigare tillgång till dem.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet upprepar att trots att 
små och medelstora företag utgör 
ryggraden i den europeiska ekonomin 
motsvaras deras deltagande i 
standardiseringen inte alltid av deras 
ekonomiska betydelse. Parlamentet betonar 
att standarder bör utformas och antas så att 
de tar hänsyn till de små och medelstora 
företagens särskilda egenskaper och 
förhållanden, och då i synnerhet 
småföretag, mikroföretag och 
hantverksföretag. De europeiska och 
nationella standardiseringsorganen har tagit 
ett välkommet initiativ genom att införa de 
rekommendationer som gjordes i 
undersökningen av små och medelstora 
företag i den europeiska standardiseringen. 
Parlamentet betonar att man bör vidta 
ytterligare åtgärder för att säkerställa att 
små och medelstora företag kan delta fullt 
ut i utvecklingen av standarder och ha 
tillräcklig tillgång till dem.

23. Europaparlamentet upprepar att trots att 
små och medelstora företag utgör 
ryggraden i den europeiska ekonomin 
motsvaras deras deltagande i 
standardiseringen inte alltid av deras 
ekonomiska betydelse. Parlamentet betonar 
att standarder bör utformas och antas så att 
de tar hänsyn till de små och medelstora 
företagens särskilda egenskaper och 
förhållanden, och då i synnerhet 
småföretag, mikroföretag och 
hantverksföretag. De europeiska och 
nationella standardiseringsorganen har tagit 
ett välkommet initiativ genom att införa de 
rekommendationer som gjordes i 
undersökningen av små och medelstora 
företag i den europeiska standardiseringen, 
vilka måste betraktas som bästa praxis. 
Parlamentet betonar att man bör vidta 
ytterligare åtgärder för att säkerställa att 
små och medelstora företag kan delta fullt 
ut i utvecklingen av standarder och ha 
tillräcklig tillgång till dem.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet vidhåller att 
användarnas tillgång till utvecklingen av 
europeiska standarder till stöd för 
EU:s politik och lagstiftning är en viktig 
fråga som bör utredas ytterligare. 
Parlament anser att olika 
prissättningssystem bör övervägas för 
privata standarder respektive 
industristandarder samt för harmoniserade 
standarder och mandat. Vidare uppmanas 
framför allt de nationella 
standardiseringsorganen att sänka 
kostnaderna genom specialpriser och
mängdrabatter på standarder samt att 
undersöka ytterligare sätt att förbättra 
tillgången för framför allt små och 
medelstora företag.

24. Europaparlamentet vidhåller att 
användarnas tillgång till utvecklingen av 
europeiska standarder till stöd för 
EU:s politik och lagstiftning är en viktig 
fråga som bör utredas ytterligare. 
Parlament anser att olika 
prissättningssystem bör övervägas för 
privata standarder respektive 
industristandarder samt för harmoniserade 
standarder och mandat. Vidare uppmanas 
framför allt de nationella 
standardiseringsorganen att sänka 
kostnaderna genom mängdrabatter på 
standarder samt att undersöka ytterligare 
sätt att förbättra tillgången för framför allt 
små och medelstora företag.

Or. de

Ändringsförslag 97
Mitro Repo

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet påminner om att 
inköpspriset för standarder endast utgör 
en liten del av den totala kostnad som 
standardanvändarna belastas med 
eftersom de i allmänhet måste lägga ner 
mycket större resurser på att införa den 
erforderliga standarden i sina 
företagsprocesser.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet rekommenderar 
att en modell med gratis tillgång erbjuds 
på försök för några viktiga 
lagstiftningsfrågor. Parlamentet anser att 
detta skulle ge möjlighet att bedöma om 
modellen bör användas i större skala eller 
om det inte finns något genomförbart 
eller hållbart alternativ till 
kostnadsbelagda EU-standarder.

Or. en

Ändringsförslag 99
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet betonar att 
standarder bör vara tydliga och lätta att 
använda så att de kan utnyttjas av 
användarna på ett bättre sätt. Parlament 
anser att det är nödvändigt att i tillämpliga 
fall minska det stora antalet korsreferenser 
mellan standarder och att åtgärda de 
nuvarande problemen med att identifiera 
vilken standardgrupp som är relevant för 
en viss produkt eller process. Nationella 
standardiseringsorgan och 
branschorganisationer uppmanas att 
tillhandahålla användarvänlig vägledning 
för användningen av standarder.

25. Europaparlamentet betonar att 
standarder bör vara tydliga och lätta att 
använda så att de kan utnyttjas av 
användarna på ett bättre sätt. Parlament 
anser att det är nödvändigt att i tillämpliga 
fall minska det stora antalet korsreferenser 
mellan standarder och att åtgärda de 
nuvarande problemen med att identifiera 
vilken standardgrupp som är relevant för 
en viss produkt eller process. Nationella 
standardiseringsorgan och 
branschorganisationer uppmanas att 
tillhandahålla användarvänlig vägledning 
för användningen av standarder.
Parlamentet betonar att 
sammanfattningar av standarder bör vara 
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allmänt tillgängliga kostnadsfritt.

Or. en

Ändringsförslag 100
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet betonar att 
standarder bör vara tydliga och lätta att 
använda så att de kan utnyttjas av 
användarna på ett bättre sätt. Parlament 
anser att det är nödvändigt att i tillämpliga 
fall minska det stora antalet korsreferenser 
mellan standarder och att åtgärda de 
nuvarande problemen med att identifiera 
vilken standardgrupp som är relevant för 
en viss produkt eller process. Nationella 
standardiseringsorgan och 
branschorganisationer uppmanas att 
tillhandahålla användarvänlig vägledning 
för användningen av standarder.

25. Europaparlamentet betonar att 
standarder bör vara tydliga och lätta att 
använda så att de kan utnyttjas av 
användarna på ett bättre sätt. Parlament 
anser att det är nödvändigt att i tillämpliga 
fall minska det stora antalet korsreferenser 
mellan standarder och att åtgärda de 
nuvarande problemen med att identifiera 
vilken standardgrupp som är relevant för 
en viss produkt eller process. Nationella 
standardiseringsorgan och 
branschorganisationer uppmanas att 
tillhandahålla användarvänlig vägledning 
för användningen av standarder samt 
kostnadsfria sammandrag och bättre 
tillgång till remissförslag via Internet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska 
standardiseringsorganisationernas 
initiativ att upprätta och elektroniskt 
offentliggöra en sammanfattning av alla 
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sina standarder utan tillgångsrestriktioner 
samt begär att detta projekt ska 
genomföras snarast. Parlamentet betonar 
dock att detta projekt även bör 
genomföras på nationell nivå för att göra 
det möjligt för standardanvändarna att på 
sitt eget språk få information om vilka 
ämnen som ingår i respektive standard via 
de nationella standardiseringsorganens 
webbplatser.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av att tillhandahålla 
standarder på EU:s alla officiella språk 
för att säkerställa att användarna förstår 
dem korrekt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare stödja och 
förenkla finansieringsupplägget för och 
översättningen av harmoniserade 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 103
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet inser att den 
europeiska standardiseringen är ett viktigt 
instrument för att stimulera innovation, 
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forskning och utveckling och bidra till 
EU:s konkurrenskraft och till 
fullbordandet av den inre marknaden.

Or. el

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

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att främja införandet av 
standardisering som ett ämne på 
universitet och i andra utbildningar och 
program för livslångt lärande för att öka 
medvetenheten om standardernas 
betydelse och fördelar bland nuvarande 
och framtida näringsidkare och 
beslutsfattare. Parlamentet uppmuntrar 
åtgärder som syftar till att bestämma och 
kommunicera standardiseringens 
ekonomiska och sociala fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 105
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att främja införandet av 
standardisering som ett ämne i 
utbildningsprogram och på universitet för 
att göra studenterna medvetna om de 
strategiska fördelarna med 
standardisering. Parlamentet uppmuntrar 
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genomförandet av studier och 
undersökningar för att bestämma och 
kommunicera standardiseringens 
ekonomiska och sociala fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 106
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillsammans med de 
nationella standardiseringsorganen 
genomföra utbildningar och 
informationskampanjer för att öka de små 
och medelstora företagens medvetenhet 
om vilka fördelar som användningen av 
standarder kan ge.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
främja utbildning om standardernas roll 
och fördelarna med att använda dem på 
alla nivåer inom till exempel ekonomi-
och teknikutbildningar. Parlamentet 
uppmanar de nationella 
standardiseringsorganen att öka 
samarbetet med handelsorganisationer för 
att ta fram trovärdig information om 
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standardernas fördelar för små och 
medelstora företag.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet anser att de 
europeiska programmen för innovation 
och forskning kan ge viktiga bidrag till 
standardiseringsprocessen genom att 
ägna ett kapitel åt ”forskning och 
standardisering”. Parlamentet anser att 
en sådan åtgärd skulle ge ekonomiska 
fördelar för systemet och samtidigt öka 
kunskaperna hos de deltagande 
aktörerna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet upprepar att för 
att hantera klimatförändringen och andra 
framtida globala energi- och miljöfrågor 
krävs det utveckling och främjande av ren 
teknik och miljövänliga produkter. 
Parlamentet anser därför att det finns ett 
akut behov av att integrera miljöaspekter i 
alla relevanta produkter och tjänster och 
att det europeiska 
standardiseringssystemet behöver 
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utveckla ett förbättrat system för att 
säkerställa att sådana aspekter hanteras 
på rätt sätt när standarder utvecklas. 
Parlamentet betonar att man måste 
förbättra miljöorganisationernas och 
miljöskyddsmyndigheternas deltagande i 
standardiseringskommittéerna på både 
nationell och europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 110
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet påpekar att både 
immateriella rättigheter och 
standardisering stimulerar innovation och 
underlättar teknikspridning samt betonar 
att man måste nå en korrekt balans 
mellan standardiseringsanvändarnas och 
de immateriella rättighetsägarnas 
intressen. Parlamentet uppmanar 
europeiska och nationella 
standardiseringsorgan att vara särskilt 
vaksamma när de utvecklar standarder 
som bygger på patentskyddad teknik för 
att ge bred tillgång för alla användare. 
Parlamentet betonar behovet av att se till 
att licenser för alla nödvändiga 
immateriella rättigheter som ingår i 
standarder ges på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor. 
Immateriella rättighetsägare uppmanas 
att inte ta ut royaltyavgifter så att ett brett 
införande av standarderna kan främjas.

Or. en
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Ändringsförslag 111
Jürgen Creutzmann

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet erkänner att forum 
och konsortier ger ett betydande bidrag till 
standardiseringssystemen genom att ge 
specifikationer med global relevans, vilka 
ofta är mer mottagliga för innovativ teknik. 
Parlamentet påpekar att ett antal forum och 
konsortier inom framför allt IKT-
branschen har utvecklats till globala 
organisationer som tar fram allmänt 
tillämpade specifikationer genom en 
öppen, transparent och konsensusbaserad 
utvecklingsprocess. De europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
forumen/konsortierna måste hitta ett sätt att 
samarbeta runt planeringen av sin 
verksamhet genom att standarder överförs 
till den mest lämpliga nivån, dvs. 
internationell eller europeisk nivå, för att 
nå enhällighet och undvika uppsplittring 
och dubbla standarder. Parlamentet 
uppmanar de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att 
utveckla och införa en förbättrad mekanism 
för att anta specifikationer från 
forum/konsortier som europeisk standard, 
samtidigt som detta inte får begränsa 
möjligheterna att lämna in dem direkt till 
internationella 
standardiseringsorganisationer för att 
försöka nå en mer global status.

28. Europaparlamentet erkänner att forum 
och konsortier ger ett betydande bidrag till 
standardiseringssystemen genom att ge 
specifikationer med global relevans, vilka 
ofta är mer mottagliga för innovativ teknik. 
Parlamentet påpekar att ett antal forum och 
konsortier inom framför allt IKT-
branschen har utvecklats till globala 
organisationer som tar fram allmänt 
tillämpade specifikationer genom en 
öppen, transparent och konsensusbaserad 
utvecklingsprocess. De europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
forumen/konsortierna måste hitta ett sätt att 
samarbeta runt planeringen av sin 
verksamhet genom att standarder överförs 
till den mest lämpliga nivån, dvs. 
internationell eller europeisk nivå, för att 
nå enhällighet och undvika uppsplittring 
och dubbla standarder. Parlamentet 
uppmanar de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att 
utveckla och införa en förbättrad mekanism 
för att anta specifikationer från 
forum/konsortier som europeisk standard, 
vilket måste ske i samförstånd med alla 
intressenter genom de etablerade 
remissförfarandena i enlighet med 
principen om nationell delegering. Detta
får inte begränsa möjligheterna att lämna 
in specifikationer från forum/konsortier
direkt till internationella 
standardiseringsorganisationer för att 
försöka nå en mer global status.

Or. de
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Ändringsförslag 112
Robert Rochefort

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet erkänner att forum 
och konsortier ger ett betydande bidrag till 
standardiseringssystemen genom att ge 
specifikationer med global relevans, vilka 
ofta är mer mottagliga för innovativ teknik. 
Parlamentet påpekar att ett antal forum och 
konsortier inom framför allt 
IKT-branschen har utvecklats till globala 
organisationer som tar fram allmänt 
tillämpade specifikationer genom en 
öppen, transparent och konsensusbaserad 
utvecklingsprocess. De europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
forumen/konsortierna måste hitta ett sätt att 
samarbeta runt planeringen av sin 
verksamhet genom att standarder överförs 
till den mest lämpliga nivån, dvs. 
internationell eller europeisk nivå, för att 
nå enhällighet och undvika uppsplittring 
och dubbla standarder. Parlamentet 
uppmanar de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att 
utveckla och införa en förbättrad mekanism 
för att anta specifikationer från 
forum/konsortier som europeisk standard, 
samtidigt som detta inte får begränsa 
möjligheterna att lämna in dem direkt till 
internationella 
standardiseringsorganisationer för att 
försöka nå en mer global status.

28. Europaparlamentet erkänner att forum 
och konsortier ger ett betydande bidrag till 
standardiseringssystemen genom att ge 
specifikationer med global relevans, vilka 
ofta är mer mottagliga för innovativ teknik. 
Parlamentet påpekar att ett antal forum och 
konsortier inom framför allt 
IKT-branschen har utvecklats till globala 
organisationer som tar fram allmänt 
tillämpade specifikationer genom en 
öppen, transparent och konsensusbaserad 
utvecklingsprocess. De europeiska 
standardiseringsorganisationerna och 
forumen/konsortierna måste hitta ett sätt att 
samarbeta runt planeringen av sin 
verksamhet genom att standarder överförs 
till den mest lämpliga nivån, dvs. 
internationell eller europeisk nivå, för att 
nå enhällighet och undvika uppsplittring 
och dubbla standarder. Parlamentet 
uppmanar de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att 
utveckla och införa en förbättrad mekanism 
för att anta specifikationer från 
forum/konsortier som europeisk standard, 
samtidigt som detta inte får begränsa 
möjligheterna att lämna in dem direkt till 
internationella 
standardiseringsorganisationer för att 
försöka nå en mer global status, förutsatt 
att principerna i 
Världshandelsorganisationens avtal om 
tekniska handelshinder respekteras, dvs. 
insyn, öppenhet, opartiskhet, effektivitet, 
relevans och konsekvens.

Or. fr
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Ändringsförslag 113
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet erkänner att 
interoperabilitet är av stor betydelse för 
innovationen och konkurrenskraften 
inom i synnerhet IKT-sektorn, där forum 
och konsortier är mycket viktiga. 
Parlamentet påpekar att interoperabilitet 
inte bara är beroende av att 
standarder/specifikationer fastställs utan 
även av att användarna tillämpar dessa 
standarder/specifikationer. 
Användardrivna forum och konsortier 
spelar en mycket viktig roll för att uppnå 
interoperabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 114
Heide Rühle

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar behovet av 
att skydda och stärka Europas ställning i 
det internationella standardiseringsarbetet 
för att främja utvecklingen av 
internationella standarder med verkligt 
global relevans, underlätta handeln samt 
öka Europas konkurrenskraft.

29. Europaparlamentet betonar behovet av 
att skydda och stärka de europeiska 
ländernas ställning i det internationella 
standardiseringsarbetet för att främja 
utvecklingen av internationella standarder 
med verkligt global relevans, underlätta 
handeln samt öka Europas konkurrenskraft.

Or. en
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Ändringsförslag 115
Damien Abad, Philippe Juvin

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar behovet av 
att skydda och stärka Europas ställning i 
det internationella standardiseringsarbetet 
för att främja utvecklingen av 
internationella standarder med verkligt 
global relevans, underlätta handeln samt 
öka Europas konkurrenskraft.

29. Europaparlamentet betonar att 
regleringsdialogen är en viktig aspekt av 
den externa dimensionen på den inre 
marknaden och anser därför att det finns 
ett behov av att skydda och stärka det 
europeiska standardiseringssystemets
ställning i det internationella 
standardiseringsarbetet för att främja 
utvecklingen av internationella standarder 
med verkligt global relevans, underlätta 
handeln samt öka Europas konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 116
Cornelis de Jong

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar behovet av 
att skydda och stärka Europas ställning i 
det internationella standardiseringsarbetet 
för att främja utvecklingen av 
internationella standarder med verkligt 
global relevans, underlätta handeln samt 
öka Europas konkurrenskraft.

29. Europaparlamentet betonar behovet av 
att skydda och stärka Europas ställning i 
det internationella standardiseringsarbetet 
för att främja utvecklingen av 
internationella standarder med verkligt 
global relevans, underlätta handeln samt 
öka Europas konkurrenskraft, samtidigt 
som man tar hänsyn till 
utvecklingsländernas legitima intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Bernadette Vergnaud

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet betonar behovet av 
att skydda och stärka Europas ställning i 
det internationella standardiseringsarbetet 
för att främja utvecklingen av 
internationella standarder med verkligt 
global relevans, underlätta handeln samt 
öka Europas konkurrenskraft.

29. Europaparlamentet betonar behovet av 
att skydda och stärka EU och dess 
medlemsstaters ställning i det 
internationella standardiseringsarbetet för 
att främja utvecklingen av internationella
standarder med verkligt global relevans, 
underlätta handeln samt öka 
Europas konkurrenskraft.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet är positivt till att 
skicka två europeiska 
standardiseringsexperter till Kina och 
Indien i syfte att hjälpa de europeiska 
standardiseringsorganisationerna att 
främja europeiska standarder och ge 
feedback om standardiseringssystemen i 
dessa länder.

Or. en


