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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta
(2010/2051(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 23. kesäkuuta 2010 
järjestämän julkisen kuulemisen eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta,

– ottaa huomioon reaktiot, joita komissio sai järjestettyään (23. maaliskuuta–21. toukokuuta 
2010) julkisen kuulemisen eurooppalaisen standardointijärjestelmän uudelleen 
tarkastelusta, 

– ottaa huomioon standardointipaketin vaikutusten arviointia koskevan selvityksen, jonka 
komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto julkaisi 9. maaliskuuta 2010,

– ottaa huomioon eurooppalaisen standardointijärjestelmän tarkistamisesta vastuussa 
olevan asiantuntijaryhmän (EXPRESS) selonteon standardoinnista kilpailukykyistä ja 
innovatiivista Eurooppaa varten: visio vuodelle 2020 (helmikuu 2010),

– ottaa huomioon professori Mario Montin komission puheenjohtajalle 9. toukokuuta 2010 
antaman selonteon, joka koskee uutta strategiaa yhtenäismarkkinoita varten,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon Euroopan standardointikomitean (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitean (Cenelec) elokuussa 2009 teettämän selvityksen eurooppalaisen 
standardisoinnin saatavuudesta pk-yritysten kannalta "Autetaan pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä hyötymään enemmän standardeista ja standardointiin osallistumisesta", 

– ottaa huomioon standardoinnin saatavuutta koskevan selvityksen, jonka komission yritys-
ja teollisuustoiminnan pääosasto julkaisi 10. maaliskuuta 2009,

– ottaa huomioon komission 21. joulukuuta 2009 julkaiseman kertomuksen direktiivin 
98/34/EY toiminnasta vuosina 2006–2008 (KOM(2009)0690) ja sitä täydentävän 
komission henkilöstön työasiakirjan (SEC(2009)1704),

– ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2009 julkaistun valkoisen kirjan tieto- ja viestintätekniikan 
standardoinnin nykyaikaistamisesta EU:ssa – kehitysmahdollisuuksista 
(KOM(2009)0324),

– ottaa huomioon neuvoston 25. syyskuuta 2008 antamat päätelmät standardoinnista ja 
innovoinnista,

– ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2008 julkaiseman tiedonannon 
"Standardoinnista lisää vauhtia innovointiin Euroopassa" (2008)0133),
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– ottaa huomioon komission 18. lokakuuta 2004 julkaiseman tiedonannon eurooppalaisen 
standardoinnin asemasta yhteisön politiikassa ja lainsäädännössä (KOM(2004)0674) ja 
sitä täydentävän komission henkilöstön työasiakirjan, joka koskee eurooppalaisen 
standardoinnin haasteita, 

– ottaa huomioon komission 25. helmikuuta 2004 julkistaman tiedonannon 
ympäristönäkökohtien sisällyttämisestä eurooppalaiseen standardointiin 
(KOM(2004)0130),

– ottaa huomioon komission henkilöstön 26. heinäkuuta 2001 julkaiseman työasiakirjan, 
joka koskee kansainväliseen standardointiin sovellettavia eurooppalaisia poliittisia 
periaatteita SEC(2001)1296),

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 1999 antamansa päätöslauselman komission 
kertomuksesta uuden lähestymistavan mukaisen eurooppalaisen standardoinnin 
tehokkuudesta ja avoimuudesta1, 

– ottaa huomioon komission 13. toukokuuta 1998 antaman kertomuksen uuden 
lähestymistavan mukaisen eurooppalaisen standardoinnin tehokkuudesta ja avoimuudesta 
(KOM)1998(0291),

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1673/2006/EY eurooppalaisen standardoinnin rahoituksesta2,

– ottaa huomioon 22. kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/34/EY teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta menettelystä3,

– ottaa huomioon 22. joulukuuta 1986 tehdyn neuvoston päätöksen 87/95/ETY 
standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä4, 

– ottaa huomioon kesäkuussa 1991 tehdyn Wienin sopimuksen ISOn ja CENin välisestä 
teknisestä yhteistyöstä ja syyskuussa 1996 tehdyn Dresdenin sopimuksen Cenelecin ja 
IEC:n välisestä teknisten tietojen vaihtamisesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. katsoo, että eurooppalainen standardointijärjestelmä on ollut keskeinen tekijä 
yhtenäismarkkinoiden luomisessa etenkin kun standardeja on käytetty uuteen 
lainsäädäntökehykseen sovellettavan uuden lähestymistavan mukaisilla tärkeillä 
lainsäädäntöaloilla,

                                               
1 EYVL C 150, 28.5.1999, s. 624.
2 EUVL L 315, 15.11.2006, s. 9.
3 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37–48.
4 EYVL L 36, 7.2.1987, s. 31–37.
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B. katsoo, että nykyinen lainsäädäntökehys on edistänyt eurooppalaisen standardoinnin 
menestymistä ja antanut mahdollisuuden kehittää eurooppalaisia standardeja, joita kaikki 
talouden toimijat tarvitsevat varmistaakseen sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan, 
helpottaakseen maailmankauppaa ja markkinoille pääsyä ja edistääkseen kestävää kasvua 
ja kilpailukykyä,

C. katsoo, että eurooppalainen standardointijärjestelmä on avainasemassa, kun 
eurooppalaisessa politiikassa ja lainsäädännössä reagoidaan kasvavaan tarpeeseen 
standardeille, joilla voidaan varmistaa tuoteturvallisuus, saatavuus, innovatiivisuus, 
yhteentoimivuus ja ympäristönsuojelu, 

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

E. katsoo, että eurooppalaisen standardoinnin on sopeuduttava globalisaatiosta, 
ilmastonmuutoksista, uusien talouksien kehittymisestä ja teknologian kehittymisestä 
aiheutuviin haasteisiin, jotta se voi vastata liike-elämän ja kuluttajien tuleviin tarpeisiin ja 
hyödyntää kaikkea potentiaaliaan julkisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Johdanto

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

2. kiittää eurooppalaisen standardointijärjestelmän tarkistamisesta vastuussa olevaa 
asiantuntijaryhmää (EXPRESS) sen selonteosta; kehottaa eurooppalaista ja kansallisia 
standardointijärjestöjä, jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan sen strategiset suositukset 
ja luomaan siten eurooppalaisen standardointijärjestelmän, jolla kyetään vastaamaan 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tarpeisiin ja säilyttämään sen johtava asema 
maailmanlaajuisessa standardointijärjestelmässä; 

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

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

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

6. korostaa, että vaikka standardit ovat kohentaneet merkittävästi tavaroiden laatua ja 
turvallisuutta, niin palvelualalla standardien saatavuus ei ole likimainkaan oikeassa 
suhteessa verrattuna alan taloudelliseen merkitykseen ja potentiaaliin; toteaa erityisesti, 
että Euroopassa palveluja varten kehitettyjen kansallisten standardien määrä ylittää 
selvästi alaa varten kehitettyjen eurooppalaisten standardien määrän; 

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

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

Eurooppalaisen standardointijärjestelmän voimistaminen

a) Yleistä

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

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

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

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

b) Standardointiprosessiin osallistumisen helpottaminen

13. myöntää, että kansallisen delegoinnin periaate on eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän kulmakivi etenkin CENin ja Cenelecin standardien 
kehittämistyössä; toteaa kuitenkin, että yhteiskunnallisten sidosryhmien osallistuminen 
standardien laatimiseen jää useimmissa Euroopan maissa hyvin vähäiseksi tai peräti 
olemattomaksi, kuten standardoinnin saatavuutta koskevassa selonteossa vahvistetaan;

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

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

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

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

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

c) Kansallisen delegoinnin periaatteen tehostaminen

19. korostaa, että vaikka kansalliset standardointielimet muodostavat eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän ytimen, niiden resursseissa, teknisessä asiantuntemuksessa ja 
sidosryhmien standardointiprosessiin osallistumisessa on huomattavia eroja; korostaa, että 
nykyiset erot luovat merkittävästi epätasapainoa sen suhteen, miten tehokkaasti ne 
osallistuvat eurooppalaiseen standardointijärjestelmään;

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

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

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

d) Standardien saatavuuden helpottaminen

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

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

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

Innovatiivisuutta ja kestävää kehitystä globaalistuneessa ympäristössä tukeva standardointi

26. myöntää, että vaikka standardointi voi edistää merkittävästi uusien teknologioiden 
hyödyntämistä, niitä koskevista tutkimus- ja kehittämistuloksista on vielä pitkä matka 
siirtyä standardien kehittämiseen; korostaa, että standardointityötä tekevien, 
innovaattoreiden, yliopistomaailman ja tutkimusyhteisöjen on parannettava keskinäistä 
tuntemustaan ja yhteistyötään; tähdentää, että innovointia ja kilpailukykyä edistetään 
sisällyttämällä standardeihin uutta tietämystä, etenkin julkisilla varoilla rahoitetuista 
tutkimus- ja innovointiohjelmista saatua uutta tietämystä;

27. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään julkisissa hankinnoissaan eurooppalaisia standardeja 
etenkin julkisten palvelujen laadun parantamiseksi ja innovatiivisten teknologioiden 
edistämiseksi; korostaa kuitenkin, että standardien käyttö ei saisi johtaa lisäesteisiin 
etenkään pienyrityksille, jotka pyrkivät osallistumaan julkisia hankintoja koskeviin 
menettelyihin;



PE442.975v01-00 10/15 PR\819699FI.doc

FI

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

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

30. edellyttää, että eurooppalaiset sidosryhmät ja kansalliset standardointielimet sitoutuvat 
uudelleen kansalliseen standardointityöhön, jotta Euroopan johtajuutta voidaan hyödyntää 
ja saada edelläkävijälle globaaleilta markkinoilta koituvat edut; tähdentää, että 
eurooppalaisten sidosryhmien ja kansallisten standardointielinten on sovitettava 
toimintansa kansainvälisessä standardointityössä paremmin yhteen teknisellä ja 
poliittisella tasolla; 

°

°       °
31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

I. Tausta

Tällä mietinnöllä on määrä osallistua käynnissä olevaan keskusteluun Euroopan 
standardointijärjestelmän tarkistamisesta. 

Komissio on laatimassa standardointipakettia, johon kuuluu eurooppalaisen standardoinnin 
nykyisen oikeudellisen järjestelmän tähtäävä lainsäädäntöehdotus1 ja kehystiedonanto, jossa 
vahvistetaan seuraavan vuosikymmenen standardointipolitiikka.

Standardointipakettia laatiessaan komissio on pyytänyt tärkeimpiä asiantuntijoita antamaan 
strategisia suosituksia. Näistä asiantuntijoista on muodostettu eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän tarkistamisesta vastuussa oleva asiantuntijaryhmä (EXPRESS), joka 
antoi helmikuussa 2010 suosituksensa selonteossa standardoinnista kilpailukykyistä ja 
innovatiivista Eurooppaa varten ja visiosta vuodelle 2020. 

Komissio järjesti myös 23. maaliskuuta–21. toukokuuta 2010 julkisen kuulemistilaisuuden 
eurooppalaisen standardointijärjestelmän tarkistamisesta ja teetti 9. maaliskuuta 2010 
vaikutusten arvioinnin. Tuleva standardointipaketti perustuu myös 3. heinäkuuta 2009 
julkaistuun valkoiseen kirjaan tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin nykyaikaistamisesta 
EU:ssa – kehitysmahdollisuuksista. 

II. Esittelijän yleisiä huomioita

Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio aikoo tarkistaa eurooppalaista 
standardointijärjestelmää, säilyttää sen lukuisat edulliset elementit, korjata sen puutteet ja 
löytää oikean tasapainon eurooppalaisen ja kansallisten näkökulmien välillä.

Olisi korostettava, että ehdotetun tarkistamisen olisi keskityttävä nykyisen järjestelmän 
vahvuuksiin, jotka muodostavat vankan perustan parannuksille, ja pidätyttävä kaikista 
radikaaleista muutoksista, jotka saattaisivat vesittää järjestelmän ydinarvot. Tässä suhteessa 
esittelijä on eri mieltä eräistä komission vaikutustenarvioinnissa esitetyistä poliittisista 
vaihtoehdoista, koska ne mullistaisivat järjestelmän.

Esittelijä otti mietintöä laatiessaan huomioon EXPRESSin selonteon, jossa on muutamia 
merkittäviä suosituksia. Esittelijä toteaa kuitenkin, että EXPRESS ei ole aina kyennyt 
laatimaan avainkysymyksistä suosituksia tai pääsemään yhteisymmärrykseen. Tämä johtunee 
lähinnä sen jäsenistössä ilmenneistä erilaisista ja toisinaan ristiriidassa olleista näkemyksistä. 

                                               
1 – 22. joulukuuta 1986 tehty neuvoston päätös 87/95/ETY standardoinnista tietotekniikassa ja 
televiestinnässä 
– 22. kesäkuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä
– 24. lokakuuta 2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1673/2006/EY eurooppalaisen 
standardoinnin rahoituksesta.
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Esittelijä otti myös huomioon, millaisia vastauksia komission järjestämässä, eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän tarkistamista koskevassa julkisessa kuulemisessa saatiin. Lisäksi 
hän otti huomioon päätelmät, jotka tehtiin IMCO-valiokunnan 23. heinäkuuta 2010 
järjestämässä eurooppalaista standardointia koskevassa julkisessa kuulemisessa. 

Esittelijällä oli myös tilaisuus tavata kansainvälisten standardointijärjestöjen edustajia 
Geneveen 25.–26. maaliskuuta 2010 tehdyllä IMCO-valtuuskunnan matkalla. Hän kuuli myös 
laajalti eurooppalaisten ja kansallisten stardantointielinten ja standardoinnin kehittämiseen 
osallistuvien tärkeiden sidosryhmien edustajia.

III. Esittelijän kanta

Yhtenäismarkkinoiden täyttä potentiaalia ei voi hyödyntää ilman nykyaikaisen 
standardointiprosessin tukea. Eurooppalainen standardointijärjestelmä on ollut keskeinen 
tekijä yhtenäismarkkinoiden luomisessa etenkin kun standardeja on käytetty uuden 
lähestymistavan mukaisilla tärkeillä lainsäädäntöaloilla. Tämä lainsäädäntötekniikka on ollut 
avainasemassa, kun on otettu käyttöön innovaatioita suosiva sääntely, jossa intressiryhmät itse 
kehittävät oikeudellisten vaatimusten noudattamisen mahdollistavia teknisiä eritelmiä, joita 
ajantasaistetaan tekniikan tason edellyttämällä tavalla. Yhdessä sovitut vapaaehtoiset 
standardit ovat mahdollistaneet paremman lainsäädäntötyön, elvyttäneet liikemaailman 
kilpailukykyä ja poistaneet kaupan esteitä. 

Standardointi on avainasemassa, kun eurooppalaisessa politiikassa ja lainsäädännössä 
reagoidaan kasvavaan tarpeeseen standardeille, joilla voidaan varmistaa tuoteturvallisuus, 
saatavuus, innovatiivisuus, yhteentoimivuus ja ympäristönsuojelu. Esittelijä toteaa, että viime 
vuosina on ollut yhä enemmän standardeja, joilla tuetaan lainsäädäntöä, joka menee uutta 
lähestymistapaa pidemmälle, mikä osoittaa, että kyseinen malli on hyväksytty usealla EU:n 
politiikan alalla. Standardien käytön laajentaminen unionin lainsäädännön ja politiikan aloilla 
on suotavaa, kun otetaan huomioon kyseisten alojen erityispiirteet paremman 
lainsäädäntötyön periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä on eurooppalaisen standardointijärjestelmän voimistamiseksi sisällyttänyt 
mietintöluonnokseen eräitä erityisehdotuksia, jotka annetaan jäsenvaltioille, komissiolle sekä 
eurooppalaisille ja kansallisille standardointielimille. Olisi tähdennettävä, että monia näistä 
ehdotuksista sovelletaan erityisesti yhdenmukaistettuihin / toimeksiannettuihin standardeihin, 
joilla on määrä tukea EU:n lainsäädäntöä ja politiikkaa ja jotka ovat siten tärkeitä ja yleisen 
edun mukaisia. 

Esittelijä haluaa tässä perusteluosassa keskittyä tiettyihin mietinnössä oleviin suosituksiin 
helpottaakseen valiokuntakeskusteluja.

Kansallisen delegoinnin periaatteen tehostaminen

Vaikka kansalliset standardointielimet muodostavat eurooppalaisen standardointijärjestelmän 
ytimen, niiden resursseissa, teknisessä asiantuntemuksessa ja sidosryhmien osallistumisessa 
on huomattavia eroja. Erojen vuoksi elinten osallistumisessa eurooppalaiseen 
standardointijärjestelmään on huomattava epätasapaino. Komission, jäsenvaltioiden ja 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet, jotta 
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heikommat kansalliset standardointielimet voisivat omaksua aktiivisemman roolin 
standardointiprosessissa.

Olisi myös korostettava, että useimpien jäsenvaltioiden julkisviranomaiset eivät osoita suurta 
kiinnostusta standardien kehittämisprosessiin, vaikka standardointi on tärkeä lainsäädäntöä ja 
julkista politiikkaa tukeva väline. Jäsenvaltioiden ja erityisesti 
markkinatutkimusviranomaisten olisi lähetettävä edustajia kaikkiin kansallisiin teknisiin 
komiteoihin, jotka käsittelevät EU:n politiikkaa ja lainsäädäntöä tukevien standardien 
kehittämistä. 

Kansallisen delegoinnin periaate on eurooppalaisen standardointijärjestelmän kulmakivi 
etenkin CENin ja Cenelecin standardien kehittämistyössä. Olisi kuitenkin tähdennettävä, että, 
kuten standardoinnin saatavuutta koskevassa selonteossa vahvistetaan, yhteiskunnallisten 
sidosryhmien osallistuminen standardien laatimiseen jää useimmissa Euroopan maissa 
olemattomaksi tai hyvin vähäiseksi.

Kansallisten kuluttajien standardointiasiantuntemus hajaantuu muutamaa huomattavaa 
poikkeusta lukuun ottamatta moneen elimeen tai sitä ei ole lainkaan. Niissä muutamissa 
maissa, joissa kansallisen tason kuluttajien osallistuminen taas on tehokasta, heidän 
näkemyksensä voidaan usein suodattaa pois kansallista kantaa kehitettäessä. Tilanne on vielä 
kehnompi, kun on kyse ympäristöalan etuja edustavien sidosryhmien osallistumisesta:
nykyisellään vain kahdessa jäsenvaltiossa ympäristöalan järjestöt osallistuvat 
järjestelmällisesti standardien asettamiseen. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki relevantit sidosryhmät ovat tehokkaasti 
edustettuina kansallisissa teknisissä komiteoissa ottamalla käyttöön seuranta- ja 
raportointimekanismeja ja järjestämään tarvittaessa taloudellista tukea heikommille 
yhteiskunnallisille sidosryhmille, jotta niiden osallistuminen helpottuisi.

Standardointiprosessiin osallistumisen helpottaminen

Suojelualan sekä kuluttajien ja ympäristön etuja ajavien yhteiskunnallisten sidosryhmien 
osallistuminen luo järjestelmään legitiimisyyden ja vastuuvelvollisuuden merkittävän 
näkökulman, parantaa yhteisymmärryksen laatua ja tekee eurooppalaisista standardeista 
edustavampia. 

Siksi yhteiskunnallisia etuja edustavien eurooppalaisten järjestöjen on saatava vahvempi 
asema eurooppalaisissa standardointijärjestöissä, jotta voidaan harkita paremmin kulloisiakin 
sidosryhmiä, jotka pysyvät kansallisella tasolla heikkoina. Tähän voisi kuulua äänioikeudet 
edellyttäen, että ne ovat eurooppalaisiin standardointijärjestöihin liittyneitä jäseniä tai niiden 
yhteistyökumppaneita ja että ne ovat osallistuneet kulloiseenkin työhön teknisellä tasolla.

Tässä yhteydessä tärkeänä tekijänä on myös sellaisen vaihtoehtoisen järjestelmän käyttöön 
ottaminen, jolla taataan kaikkien sidosryhmien tasapainoisempi edustus 
standardointiprosessissa. Esittelijä pitää myönteisenä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) äskettäisiä kehityssuuntia ja erityisesti yhteiskuntavastuuta koskevan ISO 26000 
-standardin kehittämiseen käytettyä mallia, jossa kansalliset standardointielimet saivat 
nimittää kuhunkin työryhmään vain yhden edustajan kustakin yksilöidystä 
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sidosryhmäluokasta. Vastaavia monen sidosryhmän menettelyjä, joissa eri sidosryhmien 
organisaatioille voitaisiin jakaa ennalta vahvistettu määrä paikkoja, voitaisiin käyttää 
vaihtoehtona sille, että laaditaan eurooppalaisia standardeja aloille, jotka ovat 
poikkeuksellisen selvästi yleisen edun mukaisia. 

Standardien saatavuuden helpottaminen

Vaikka pk-yritykset muodostavat Euroopan talouden selkärangan, niiden osallistuminen
standardointiin ei aina vastaa niiden taloudellista merkitystä. Lisäksi standardeja ei ole aina 
suunniteltu ja mukautettu siten, että pk-yritysten ja etenkin pienten, erittäin pienten ja 
käsityöläisyritysten erityispiirteet ja toimintaympäristö otetaan huomioon. Siksi on 
varmistettava, että standardit ovat helppotajuisia ja -käyttöisiä, jotta kaikki käyttäjät voivat 
huolehtia niiden täyttymisestä paremmin. Toimia olisi toteutettava myös sen varmistamiseksi, 
että pk-yritykset voivat osallistua täysipainoisesti standardien kehittämiseen ja että ne saavat 
standardeja helpommalla ja halvemmalla. 

Standardointi palvelualalla

Vaikka standardit ovat kohentaneet merkittävästi tavaroiden laatua ja turvallisuutta, niin 
palvelualalla standardien saatavuus ei ole likimainkaan oikeassa suhteessa verrattuna alan 
taloudelliseen merkitykseen ja potentiaaliin. Palvelualan standardeilla on usein reagoitu 
kansallisiin erityispiirteisiin ja niiden kehittäminen on kytkeytynyt markkinoiden tarpeisiin. 
Sisämarkkinapalveluja koskevassa direktiivissä 2006/123/EY tarkoitettu eurooppalaisen 
palvelualan standardien kehittäminen edistää entisestään palvelualan yhdenmukaistamista, 
lisää eurooppalaisten palvelujen avoimuutta, laatua ja kilpailukykyä sekä edistää kilpailua, 
innovointia, kaupan esteiden vähentämistä ja kuluttajansuojaa.

Innovatiivisuutta tukeva standardointi 

Vaikka standardointi voi edistää merkittävästi uusien teknologioiden hyödyntämistä, niitä 
koskevista tutkimus- ja kehittämistuloksista on vielä pitkä matka siirtyä standardien 
kehittämiseen. Siksi standardointityötä tekevien, innovaattoreiden, yliopistomaailman ja 
tutkimusyhteisöjen on parannettava keskinäistä tuntemustaan ja yhteistyötään. Innovointia ja 
kilpailukykyä edistetään sisällyttämällä standardeihin uutta tietämystä, etenkin julkisilla 
varoilla rahoitetuista tutkimus- ja innovointiohjelmista saatua uutta tietämystä. Euroopan olisi 
pyrittävä myös aktiivisemmin edistämään koko EU:ssa sovellettavia 
yhteentoimivuusstandardeja innovatiivisille tuotteille ja teknologioille, kuten vähähiilisille ja 
tietotekniikka- ja viestintäalan palveluille ja teknologioille. 

Standardointi globaalistuneessa maailmassa

Eurooppalaisessa standardointijärjestelmässä tunnustetaan kansainvälisten standardien 
johtoasema. Eurooppalaiset standardit ovat kuitenkin tarpeen kun kansainvälisiä standardeja 
ei ole tai ne eivät vastaa riittävästi Euroopan tarpeisiin eivätkä etenkään Euroopan politiikassa 
ja lainsäädännössä määritettyyn tarpeisiin. Euroopan olisi vahvistettava asemaansa 
kansainvälisessä standardointiympäristössä, jotta voidaan edistää sellaisten standardien 
kehittämistä, joilla on aidosti globaalia merkitystä ja jotka helpottavat kauppaa ja lisäävät 
Euroopan kilpailukykyä. Eurooppa voisi myös edistää uuden lähestymistavan tai vastaavien 
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standardeille otollisten sääntelymallien metodologiaa tehdessään kauppaa koskevaa sääntely-
yhteistyötä EU:n kauppakumppaneiden kanssa. 

IV. Päätelmät

Esittelijä haluaisi toistaa, että eurooppalaisen standardointijärjestelmän tarkistamisesta 
käytävien keskustelujen olisi perustuttava nykyisen järjestelmän vahvuuksiin, joka muodostaa 
vakaan perustan vahventamiselle, ja olisi pidätyttävä kaikista radikaaleista muutoksista, jotka 
saattaisivat vesittää järjestelmän ydinarvot. Hän esittää tässä mielessä joitain ehdotuksia 
parantaakseen järjestelmää sen nykyisissä rajoissa ja on valmis kuulemaan lisäehdotuksia.


