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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea
(2010/2051(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra s-smigħ pubbliku dwar il-futur tal-istandardizzazzjoni li sar mill-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur fit-23 ta’ Ġunju 2010,

– wara li kkunsidra r-reazzjonijiet għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni dwar ir-
reviżjoni tas-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni (li saret mit-23 ta’ Marzu 
sal-21 ta’ Mejju 2010),

– wara li kkunsidra l-istudju tal-valutazzjoni tal-impatt dwar il-‘Pakkett ta’ 
Standardizzazzjoni’ mwettaq għad-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija tal-
Kummissjoni (9 ta’ Marzu 2010),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Panel ta’ Esperti għar-Reviżjoni tas-Sistema Ewropea tal-
Istandardizzazzjoni (EXPRESS), bl-isem ‘Standardizzazzjoni għal Ewropa kompetittiva u 
innovattiva: viżjoni għall-2020 (Frar 2010),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Professur Mario Monti tad-9 ta’ Mejju 2010 għall—
President tal-Kummissjoni, bl-isem ‘Strateġija ġdida għas-Suq Uniku’,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 dwar ‘Ewropa 
2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-istudju dwar l-aċċess tal-SMEs għall-istandardizzazzjoni Ewropea, bl-
isem ‘Sabiex l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju jkunu jistgħu jiksbu benefiċċju akbar 
mill-istandards u mill-involviment fl-istandardizzazzjoni’, ikkummissjonat mill-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) u l-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni Elettroteknika (CENELEC) (Awwissu 2009),

– wara li kkunsidra l-istudju dwar l-Aċċess għall-Istandardizzazzjoni mwettaq għad-
Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija tal-Kummissjoni (10 ta’ Marzu 2009),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2009 dwar it-tħaddim 
tad-Direttiva 98/34/KE mill-2006-2008 (COM(2009)0690) u d-dokument ta’ ħidma tal-
persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SEC(2009)1704),

– wara li kkundidra l-white paper tat-3 ta’ Lulju 2009 dwar ‘Il-Modernizzazzjoni tal-
Istandardizzazzjoni tal-ICT fl-UE – It-Triq 'il Quddiem’ (COM(2009)0324),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta’ Settembru 2008 dwar l-
istandardizzazzjoni u l-innovazzjoni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2008 bl-isem ‘Lejn 
aktar kontribuzzjoni min-naħa tal-istandardizzazzjoni għall-innovazzjoni fl-Ewropa’ 
(COM(2008)0133),
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Ottubru 2004 fuq ir-rwol 
tal-istandardizzar Ewropew fil-qafas tal-politika u l-leġiżlazzjoni Ewropea 
(COM(2004)0674) u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjaha bl-isem ‘L-isfidi għall-istandardizzar Ewropew’,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Frar 2004 bl-isem ‘L-
integrazzjoni tal-Aspetti Ambjentali fl-Istandardizzazzjoni Ewropea’ (COM(2004)0130),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni 
tas-26 ta’ Lulju 2001 dwar ‘Il-Prinċipji ta’ Politika Ewropej dwar l-Istandardizzazzjoni 
Internazzjonali’ (SEC(2001)1296),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Frar 1999 dwar l-effiċjenza u r-
responsabilità fl-istandardizzazzjoni Ewropea skont l-Approċċ il-Ġdid1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Mejju 1998 dwar l-effiċjenza u r-
responsabilità fl-istandardizzazzjoni Ewropea skont l-Approċċ il-Ġdid 
(COM(1998)0291),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam 
tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi 3,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE tat-22 ta’ Diċembru 1986 dwar l-
istandardizzazzjoni fil-qasam tat-teknoloġija tal-informatika u tat-telekomunikazzjoni4,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Vjenna ta’ Ġunju 1991 dwar kooperazzjoni teknika bejn l-
ISO u s-CEN u l-Ftehim ta’ Dresden ta’ Settembru 1996 dwar skambji ta’ data teknika 
bejn is-CENELEC u l-IEC,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A7-0000/2010) u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija,

A. billi s-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni kienet element ċentrali għar-
realizzazzjoni tas-suq uniku, b’mod partikulari permezz tal-użu ta’ standards f’oqsma 
leġiżlattivi ewlenin skont l-‘Approċċ il-Ġdid’, integrati fil-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid,

B. billi l-qafas legali attwali kkontribwixxa għas-suċċess tal-istandardizzazzjoni Ewropea, u 
ta lok għall-iżvilupp ta' standards Ewropej meħtieġa mill-atturi ekonomiċi sabiex jiġi 
żgurat funzjonament tajjeb tas-suq intern, jiġi ffaċilitat il-kummerċ dinji u l-aċċess tas-

                                               
1 ĠU C 150, 28.5.1999, p. 624.
2 ĠU L 315, 15.11.2006, p. 9.
3 ĠU L 204, 21.7.1998, pp. 37-48.
4 ĠU L 36, 7.2.1987, pp. 31-37.
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suq u tingħata spinta lit-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività,

C. billi s-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni għandha rwol importanti fir-reazzjoni 
għall-ħtieġa dejjem ikbar, fil-politika u leġiżlazzjoni Ewropea, ta’ standards li jistgħu 
jiżguraw is-sikurezza tal-prodotti, l-aċċessibilità, l-innovazzjoni, l-interoperabilità u l-
protezzjoni tal-ambjent,

D. billi r-rapport Monti dwar strateġija ġdida għas-suq intern jenfasizza li hemm bżonn ta’ 
reviżjoni tal-proċess Ewropew tal-istandards, filwaqt li jinżammu l-benefiċċji tas-sistema 
attwali u jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn id-dimensjoni Ewropea u dik nazzjonali,

E. billi l-istandardizzazzjoni Ewropea - sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri tan-negozju u tal-
konsumaturi u biex jinkisbu l-benefiċċji potenzjali kollha tagħha favur objettivi pubbliċi 
u soċjetali – għandha tadatta għall-bidliet i jirriżultaw mill-globalizzazzjoni, it-tibdil fil-
klima, il-miġja ta' potenzi ekonomiċi ġodda u l-evoluzzjoni tat-teknoloġija,

Introduzzjoni

1. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi s-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni 
bil-għan li jinżamm l-għadd kbir ta’ elementi ta’ suċċess tagħha, jitjiebu n-nuqqasijiet 
tagħha u jintlaħaq il-bilanċ it-tajjeb bejn id-dimensjoni Ewropea u d-dik nazzjonali; 
jenfasizza li r-reviżjoni proposta għandha tibni fuq l-aspetti pożittivi tas-sistema eżistenti, 
li jikkostitwixxu bażi solida għal titjib, filwaqt li toqgħod lura minn kwalunkwe bidla 
radikali li ddgħajjef il-valuri ċentrali tas-sistema;

2. Ifaħħar ir-rapport tal-Panel ta’ Esperti għar-Reviżjoni tas-Sistema Ewropea tal-
Istandardizzazzjoni (EXPRESS); jistieden lill-organizzazzjonijiet tal-istandardizzazzjoni 
Ewropej u nazzjonali, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet ta’ dan ir-rapport sabiex tinkiseb Sistema Ewropea tal-
Istandardizzazzjoni li tkun kapaċi tirreaġixxi għall-bżonnijiet soċjetali u ekonomiċi u 
żżomm ir-rwol ewlieni tagħha fis-sistema globali ta’ standardizzazzjoni;

3. Jenfasizza li l-proposta tal-Kummissjoni għal reviżjoni tal-qafas legali attwali dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea għandha tkun akkumpanjata b'dokument ta’ strateġija li 
jistabbilixxi qafas kumprensiv għal azzjoni fil-livell Ewropew u f’dak nazzjonali, inklużi 
proposti konkreti għal dak it-titjib li ma jistax jiġi implimentat permezz ta’ reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni; jenfasizza li dan id-dokument ta’ strateġija m’għandux ikun limitat għar-
rakkomandazzjonijiet li hemm fir-rapport EXPRESS;

4. Japprova l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tintegra l-prinċipjji tal-ftehim tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar ostakli tekniċi għall-kummerċ (trasparenza, 
ftuħ, imparzjalità, kunsens, effiċjenza, relevanza u konsistenza) fil-qafas legali tal-
Istandardizzazzjoni Ewropea sabiex issaħħaħ l-applikazzjoni tagħhom fis-Sistema 
Ewropea tal-Istandardizzazzjoni; 

5. Jenfasizza, madankollu, li dawn il-prinċipji fihom infushom mhumiex biżżejjed biex 
jiżguraw li l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju u l-partijiet interessati tas-soċjetà – b’mod 
partikulari dawk li jirrappreżentaw is-saħħa u s-sikurezza u l-interessi tal-konsumatur u 
dawk ambjentali – jkunu rappreżentati b’mod adegwat fil-proċess ta’ standardizzazzjoni; 
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iqis, għalhekk, li element vitali huwa ż-żieda tal-prinċipju ta’ ‘rappreżentanza bbilanċjata’, 
minħabba li huwa ta’ importanza assoluta li, f’dak kollu li jikkonċerna l-interess pubbliku, 
jiġu inkorporati l-pożizzjonijiet tal-partijiet interessati kollha b’mod ibbilanċjat, 
speċjalment fl-iżvilupp ta’ standards maħsuba biex jappoġġjaw leġiżlazzjoni u politiki tal-
UE;

6. Jinnota li, minkejja li l-istandards kienu ta’ kontribut għal titjib konsiderevoli fil-kwalità u 
s-sikurezza tal-prodotti, id-disponibilità tagħhom fil-qasam tas-servizzi għad fadliha ħafna 
biex tkun proporzjonata mal-potenzjal u l-importanza ekonomika ta’ dan is-settur; jinnota 
b’mod partikulari li l-għadd ta’ standards nazzjonali għal servizzi li ġew żviluppati fl-
Ewropa matul is-snin reċenti jaqbeż sew l-għadd ta’ standards Ewropej żviluppati fis-
settur;

7. Jirrikonoxxi li ta’ sikwit l-istandards tas-servizzi jkunu reazzjoni għall-ispeċifiċitajiet 
nazzjonali u li l-iżvilupp tagħhom huwa relatat mal-bżonnijiet tas-suq; jenfasizza, 
madankollu, li l-iżvilupp ta’ standards Ewropej tas-servizzi, kif ipprovdut fid-Direttiva 
2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, se jkun ta’ benefiċċju għal aktar 
armonizzazzjoni fis-settur tas-servizzi, se jżid it-trasparenza, il-kwalità u l-kompetittività 
tas-servizzi Ewropej u se jippromwovi l-kompetizzjoni, l-innovazzjoni, it-tnaqqis tal-
ostakli kummerċjali u l-protezzjoni tal-konsumatur;

8. Jappoġġja, għalhekk, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tinkludi standards tas-servizzi fil-
qafas legali tal-istandardizzazzjoni Ewropea, minħabba li dan mhux biss se jiżgura n-
notifika tal-istandards tas-servizzi nazzjonali kollha li potenzjalment jistgħu 
jikkostitwixxu ostakli tekniċi għall-kummerċ fis-suq intern, iżda jipprovdi wkoll qafas 
legali xieraq li bih il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni (ESOs) – jiġifieri s-CEN, is-CENELEC u l-Istitut Ewropew tal-
Istandards tat-Telekomunikazzjonijiet (ETSI) – biex jiżviluppaw standards fis-settur tas-
servizzi;

Tisħiħ tas-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni

(a) Punti ġenerali

9. Jafferma mill-ġdid li l-sitandardizzazzjoni Ewropea favur leġiżlazzjoni tal-‘Approċċ 
il-Ġdid’ kienet suċċess u għodda essenzjali għat-twettiq tas-suq uniku; jinnota li l-
għadd ta' mandati ta' standardizzazzjoni li jappoġġjaw leġiżlazzjoni f’oqsma lil hinn 
minn dawk koperti bl-"Approċċ il-Ġdid" żdied f'dawn l-aħħar snin, u dan juri li dan 
il-mudell ġie adottat f'firxa wiesgħa ta' politiki tal-UE; jemmen li huwa mixtieq li jiġi 
estiż l-użu ta’ standards f’oqsma oħrajn ta’ leġiżlazzjoni u politiki tal-Unjoni lil hinn 
mis-suq intern, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-oqsma kkonċernati, b’mod 
konformi mal-prinċipji ta’ regolamentazzjoni aħjar;

10. Jisħaq li huwa ta’ importanza kbira ħafna li jkun hemm distinzjoni ċara bejn il-
leġiżlazzjoni u l-istandardizzazzjoni sabiex tiġi evitata kwalunkwe interpretazzjoni ħażina 
fir-rigward tal-objettivi tal-liġi u l-livell mixtieq ta’ protezzjoni; jenfasizza li l-leġiżlaturi 
Ewropej għandhom ikunu preċiżi u viġilanti ferm meta jkunu qed jiddefinixxu r-rekwiżiti 
essenzjali fir-regolamentazzjoni, filwaqt li l-Kummissjoni għandha tiddefinixxi b’mod ċar 
u preċiż l-objettivi tal-ħidma ta’ standardizzazzjoni fil-mandati; jenfasizza li r-rwol ta' 
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dawk li jagħmlu l-istandardizzazzjoni għandu jkun limitat għad-definizzjoni tal-mezzi 
tekniċi biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti mil-leġiżlatur, filwaqt li jiżguraw livell għoli ta' 
protezzjoni;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa u timplimenta sistemi aħjar għall-koordinazzjoni 
tal-attivitajiet u l-politika ta’ standardizzazzjoni, mill-preparazzjoni u l-għoti tal-mandati, 
permezz tas-sorveljanza tal-ħidma teknika tal-kumitat, filwaqt li tiżgura li l-istandards li 
joħorġu jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali tal-leġiżlazzjoni rispettiva, sal-adozzjoni 
formali, il-pubblikazzjoni u l-użu tal-istandards;

12. Jenfasizza r-rwol importanti tal-‘konsulenti tal-Approċċ il-Ġdid’ biex jivverifikaw li l-
istandards armonizzati jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni korrispondenti tal-UE; jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li attwalment dawn il-konsulenti qed jintgħażlu mill-ESOs u qed 
joperaw fi ħdanhom, u dan ipoġġi piż amministrattiv sinifikanti fuq dawn l-
orgainizzazzjonijiet u xi kultant, jikkawża problemi fost il-partijiet interessati dwar l-
imparzjalità u l-indipendenza tal-proċess; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex 
tivvaluta l-ħtieġa ta' reviżjoni tal-proċeduri eżistenti; jemmen, barra minn hekk, li l-
Kummissjoni għandha tidendifika proċedura biex tiżgura li l-istandards obbligatorji jkunu 
konformi ma' leġiżlazzjoni u politiki oħrajn tal-UE lil hinn mill-ambitu tal-‘Approċċ il-
Ġdid’;

(b) Titjib tal-aċċess għall-proċess ta' standardizzazzjoni

13. Jirrikonoxxi li l-prinċipju tad-delega nazzjonali huwa element fundamentali tas-Sistema 
Ewropea tal-Istandardizzazzjoni, b'mod partikulari fil-proċess għall-iżvilupp tal-istandards 
tas-CEN u s-CENELEC; jinnota, madankollu, li – kif ikkonfermat fl-istudju dwar l-
Aċeess għall-Istandardizzazzjoni – fil-maġġoranza l-kbira tal-pajjiżi Ewropej il-partijiet 
interessati soċjetali ftit li xejn jipparteċipaw, jew saħansitra ma jipparteċipawx, fil-proċess 
għall-istabbiliment tal-istandards;

14. Iħeġġeġ lill-korpi tal-istandardizzazzjoni Ewropej u nazzjonali, għalhekk, biex 
jippromwovu u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni effettiva tal-partijiet interessati kollha, 
b’mod partikulari l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju, il-konsumaturi (inklużi l-persuni 
b’diżabilità u l-konsumaturi vulnerabbli), l-ambjentalisti, il-ħaddiem u l-korpi li 
jirrapreżentaw interessi soċjetali oħrajn, fil-proċess ta’ standardizzazzjoni;

15. Jenfasizza l-ħtieġa, li ilha rikonoxxuta mis-snin disgħin, li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni 
diretta tal-partijiet interessati soċjetali fil-livell Ewropew sabiex il-fehmiet tagħhom jiġu 
riflessi b’mod aktar effikaċi, ladarba r-rappreżentazzjoni tagħhom fuq il-kumitati tekniċi 
nazzjonali għadha waħda dgħajfa; jafferma li, minħabba li sar progress limitat ħafna biex 
tiżdied il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati soċjetali fil-livell nazzjonali, l-appoġġ 
finanzjarju u politiku għall-organizzazzjonijiet Ewropej li ġew stabbiliti biex 
jirrappreżentaw lil tali partijiet interessati għandu jinżamm għall-inqas matul il-perjodu 
sal-2020;

16. Huwa tal-fehma li dawn l-organizzazzjonijiet Ewropej għandu jkollhom rwol aktar 
b’saħħtu fl-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni; jirrakkomanda li, bla 
ħsara għall-prinċipju tad-delega nazzjonali, dawn l-organizzazzjonijiet kollha għandu 
jkollhom vot fil-korpi tekniċi tal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, bil-
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kundizzjoni li huma jkunu membri assoċjati jew sħab kooperanti tal-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni u jkunu ħadu sehem fil-punt ta' ħidma rispettiv fil-livell 
tekniku; iqis ukoll li dawn l-organizzazzjonijiet għandhom, bl-istess kundizzjonijiet, 
jingħataw vot simboliku fl-adozzjoni formali tal-istandards, li mhux neċessarjament 
jingħadd mar-riżultat tal-votazzjoni iżda jservi ta’ indikatur tal-livell ta’ appoġġ għal 
standard partikulari fost il-partijiet interessati kollha;

17. Jilqa’ l-iżviluppi reċenti fl-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardizzazzjoni, b'mod 
partikulari, il-mudell użat biex jiġi żviluppat l-istandard ISO 26000 dwar ir-responsabilità 
soċjali, fejn il-korpi tal-istandards nazzjonali kienu intitolati jinnominaw għall-grupp ta' 
ħidma rispettiv, rappreżentant wieħed biss minn kull waħda mis-sitt kategoriji ta' partijiet 
interessati (l-industrija, il-konsumaturi, il-gvernijiet, il-ħaddiema, l-Organizzazzjonijiet 
Nongovernattivi, l-SSROs (servizz, appoġġ, riċerka u oħrajn)) li ġew identifikati;

18. Jemmen li proċeduri simili, li jistabbilixxu numru prestabbilit ta' postijiet għad-diversi 
organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati, jistgħu jikkostitwixxu titjib sinifikanti meta 
mqabbla mal-proċess tradizzjonali tal-iżvilupp tal-istandards bħala appoġġ għal-
leġiżlazzjoni u l-politiki tal-UE; jisħaq li, minkejja d-diffikultajiet attwali fil-
ġeneralizzazzjoni tal-użu ta’ dan il-mudell ta’ partijiet interessati multipli, dan l-approċċ 
għandu jiġi eżaminat mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni bla 
dewmien bħala alternattiva għat-tfassil ta' standards f'oqsma ta’ interess pubbliku, sabiex 
jiġi żgurat proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ibbilanċjat; jipproponi li l-Kumitat 98/34 (jew 
is-suċċessur tiegħu) għandu jiddeċiedi, meta jkun qed jeżamina mandat, jekk jużax dan il-
mudell alternattiv meta l-istandard ikkonċernat ikun jagħmilha importanti ferm li tiġi 
żgurata parteċipazzjoni aktar wiesgħa tal-partijiet interessati; jenfasizza li dan il-mudell 
ma jaffettwax il-prinċipju tad-delega nazzjonali, minħabba li l-abbozz tal-istandard 
ikompli jiġi eżaminat minn kumitati korrispondenti nazzjoanli u mbagħad jiġi adottat 
b’sistema ta’ vot peżat mill-korpi nazzjonali tal-istandards;

(c) Tisħiħ tal-prinċipju tad-delega nazzjonali

19. Jinnota li, għalkemm il-Korpi Nazzjonali tal-Istandards jikkostitwixxu s-sinsla tas-Sistema 
Ewropea tal-Istandardizzazzjoni, hemm differenzi sinifikanti bejniethom f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ riżorsi, kompetenza teknika u impenn mill-partijiet interessati fil-proċess ta’ 
standardizzazzjoni; jenfasizza li l-inugwaljanzi eżistenti joħolqu żbilanċ sinifikanti fil-
parteċipazzjoni effettiva tagħhom fis-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni biex 
jippromwovu programmi ta’ taħriġ u jieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex il-Korpi 
Nazzjonali tal-Istandards aktar dgħajfa, li attwalment m’għandhomx segretarjati ta’ 
kumitati tekniċi, ikollhom rwol aktar attiv fil-proċess ta’ standardizzazzjoni;

21. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw rappreżentanza effikaċi tal-partijiet interessati 
relevanti kollha fuq il-kumitati tekniċi nazzjonali billi jistabbilixxu mekkaniżmi ta' 
monitoraġġ u rrappurtar u, fejn ikun hemm bżonn, jipprovdu appoġġ finanzjarju għall-
partijiet interessati soċjetali aktar dgħajfa ħalli jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tagħhom;

22. Jiddispjaċih li, fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, l-awtoritajiet pubbliċi juru interess 
limitat fil-parteċipazzjoni fil-proċess tal-iżvilupp tal-istandards, minkejja l-importanza tal-
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istandardizzazzjoni bħala għodda ta' appoġġ għal-leġiżlazzjoni u l-politiki pubbliċi; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri u, b'mod partikulari, l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq, 
biex jibagħtu rappreżentanti biex jieħdu sehem fil-kumitati tekniċi nazzjonali kollha li 
jirriflettu l-iżvilupp tal-istandards bħala appoġġ għall-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-UE; 
jenfasizza li l-preżenza ta’ awtoritajiet nazzjonali fid-dibattitu dwar l-iżvilupp ta standards 
hija kruċjali għall-funzjonament xieraq tal-leġiżlazzjoni fl-oqsma koperti mill-‘Approċċ 
il-Ġdid’, u biex jiġu evitati oġġezzjonijiet ex post għall-istandards armonizzati;

(d) Faċilitazzjoni tal-aċċess għall-istandards

23. Itenni li, għalkemm l-intrapriżi ta' ż-żgħar u ta’ daqs medju jifformaw is-sinsla tal-
ekonomija Ewropea, l-involviment tagħhom fl-istandardizzazzjoni mhux dejjem ikun 
proporzjonat mal-importanza ekonomika tagħhom; jenfasizza li l-istandards għandhom
jitfasslu jew jiġu adattati biex iqisu l-karatteristiċi u l-ambjent tal-intrapriżi ż-żgħar u ta’ 
daqs medju, b'mod partikulari l-intrapriżi żgħar, il-mikrointrapriżi u l-intrapriżi tal-
artiġjanat; jilqa’ l-inizjattivi reċenti meħuda mill-korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej u 
nazzjonali biex jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet tal-istudju dwar l-aċċess tal-
intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju għall-istandardizzazzjoni Ewropea; jenfasizza li 
għandhom jittieħdu aktar miżuri biex jiġi żgurat li l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju 
jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fl-iżvilupp tal-istandards u jkollhom aċċess 
adegwat għalihom;

24. Jisħaq li l-aċċess tal-utenti għall-istandards Ewropej li jiġu żviluppati bħala appoġġ għal-
leġiżlazzjoni u l-politiki tal-UE hija kwestjoni importanti li teħtieġ li tkompli tiġi 
eżaminata; huwa tal-fehma li għandhom jiġu kkunsidrati sistemi differenti ta’ ffissar tal-
prezzijiet għal standards privati/industrijali u għal standards armonizzati/obbligatorji; 
jistieden, b’mod partikulari, lill-korpi nazzjonali tal-istandards biex inaqqsu l-kostijiet 
permezz ta’ rati speċjali u billi joffru settijiet ta' standards bi ħlas imraħħas u jinvestigaw 
modijiet oħrajn biex jitjieb l-aċċess, speċjalment għall-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju;

25. Jenfasizza li l-istandards għandhom ikunu jinftehmu u faċli biex jintużaw sabiex ikunu 
jistgħu jiġu implimentati aħjar mill-utenti; iqis importanti ħafna li jitnaqqas, fejn xieraq, l-
ammont eċċessiv ta’ referenzi reċiproċi bejn l-istandards, u li jiġu indirizzati d-
diffikultajiet attwali fl-indentifikazzjoni tal-grupp ta' standards relevanti għal prodott jew 
proċess partikulari; jistieden lill-lill-korpi nazzjonali u Ewropej tal-istandardsb u lill-
assoċjazzjonijiet kummerċjal biex jipprovdu linji gwida dwar l-użu tal-istandards li jkunu 
faċli biex l-utent jifhimhom;

Standardizzazzjoni bħala appoġġ għall-innovazzjoni u l-kompetittività sostenibbli f’ambjent 
globalizzat

26. Jirrikonoxxi li, għalkemm l-istandardizzazzjoni tista' tkun element importanti biex jiġi
ffaċilitat l-isfruttar ta' teknoloġiji ġodda, hemm distakk sinifikanti fit-trasferiment tar-
riżultati tar-riċerka u l-iżvilupp għall-iżvilupp ta' standards ġodda; Jenfasizza l-bżonn li 
jittejbu l-għarfien u l-kooperazzjoni reċiproċi bejn l-istandardizzaturi, l-innovaturi, is-
settur akkademiku u l-komunitajiet ta' riċerka; jenfasizza li l-inklużjoni ta' għerf ġdid fl-
istandards, b'mod partikulari mill-programmi ta' riċerka u innovazzjoni ffinanzjati b'fondi 
pubbliċi, se tippromwovi l-innovazzjoni u l-kompetittività;
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27. Jistieden lill-Istati Membri biex jużaw standards Ewropej fl-akkwist pubbliku sabiex 
titjieb il-kwalità tas-servizzi pubbliċi u jitrawmu t-teknoloġiji innovattivi; jenfasizza, 
madankollu, li l-użu tal-istandards m’għandux jirriżulta f’ostakli addizzjonali, b’mod 
partikulari għan-negozji ż-żgħar biex jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku;

28. Jirrikonoxxi li l-fora u l-konsorzji jikkontribwixxu b’mod konsiderevoli għas-sistema ta’ 
standardizzazzjoni billi jipprovdu speċifikazzjonijiet b’relevanza globali, u ta’ sikwit 
ikunu aktar lesti li jilqgħu teknoloġiji innovattivi; jinnota li, speċjalment fis-settur tat-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, għadd ta’ fora u konsorzji evolvow 
f’organizzazzjonijiet globali li jipproduċu speċifikazzjonijiet implimentati b’mod wiesa’ 
abbażi ta’ proċessi ta’ żvilupp miftuħa, trasparenti u bbażati fuq il-kunsens; jemmen li l-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni u l-fora/konsorzji għandhom isibu 
mod kif jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom billi jitrasferixxu l-istandards għal-livell l-
aktar xieraq, internazzjonali jew Ewropew, sabiex tiġi żgurata koerenza u tiġi evitata l-
frammentazzjoni jew id-duplikazzjoni; jistieden lill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni biex jiżviluppaw u jimplimentaw mekkaniżmu aħjar għall-adozzjoni 
tal-speċifikazzjonijiet bħala standards Ewropej, li ma jillimitax il-possibilità li jiġu 
ppreżentati direttament lil organizzazzjonijiet tal-istandards internazzjonali sabiex jiksbu 
status aktar globali;

29. Jenfasizza l-bżonn li l-pożizzjoni tal-Ewropa fl-ambjent tal-istandardizzazzjoni 
internazzjonali tiġi ssalvagwardjata u msaħħa sabiex jiġi promoss l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali b'relevanza globali ġenwina, jiġi ffaċilitat il-kummerċ u tiżdied il-
kompetittività Ewropea; 

30. Jitlob impenn imġedded favur l-istandardizzazzjoni internazzjonali min-naħa tal-Korpi 
Nazzjonali tal-Istandards u l-partijiet interessati Ewropej, sabiex tiġi sfruttata t-tmexxija 
Ewropea u jinkisbu l-vantaġġi ta’ dawk li jaġixxu l-ewwel fis-swieq globali; jenfasizza l-
bżonn ta’ koordinazzjoni aħjar bejn il-Korpi Nazzjonali tal-Istandards u l-partijiet 
interessati Ewropej fl-istandardizzazzjoni internazzjoanli fil-livell tekniku u f’dak 
politiku;

°
°       °

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Sfond

L-iskop ta' dan ir-rapport hu li jikkontribwixxi għad-dibattitu li għaddej attwalment dwar ir-
reviżjoni tas-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni.

Bħalissa, il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem fuq "Pakkett ta' Standardizzazzjoni", li se 
jinkludi proposta leġiżlattiva mmirata biex tirrevedi l-qafas legali eżistenti dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea1 u Komunikazzjoni globali li se tistabbilixxi l-politika dwar l-
istandardizzazzjoni għad-deċennju li jmiss. 

Fit-tħejjija tal-"Pakkett ta' Standardizzazzjoni" tagħha, il-Kummissjoni saqsiet lil esperti 
ewlenin biex jagħmlu rakkomandazzjonijiet strateġiċi. Dawn l-esperti nġabru flimkien fil-
Panel ta' Esperti għar-Reviżjoni tas-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni (EXPRESS) li 
pprovda r-rakkomandazzjonijiet tiegħu fi Frar 2010 fil-forma ta' rapport bl-isem 
"Standardizzazzjoni għal Ewropa kompetittiva u innovattiva: viżjoni għall-2020". 

Il-Kummissjoni wettqet ukoll konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tas-Sistema Ewropea 
tal-Istandardizzazzjoni (li saret mit-23 ta' Marzu sal-21 ta' Mejju 2010), u kkummissjonat 
Studju tal-Valutazzjoni tal-Impatt (9 ta' Marzu 2010). Il-"Pakkett ta' Standardizzazzjoni" li 
daqt se joħroġ se jibni wkoll fuq il-White Paper tat-3 ta’ Lulju 2009 dwar "Il-
Modernizzazzjoni tal-Istandardizzazzjoni tal-ICT fl-UE – It-Triq 'il Quddiem".

II. Rimarki ġenerali tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi s-Sistema Ewropea tal-
Istandardizzazzjoni bil-għan li jinżamm l-għadd kbir ta’ elementi ta’ suċċess tagħha, jitjiebu 
n-nuqqasijiet tagħha u jintlaħaq il-bilanċ it-tajjeb bejn id-dimensjoni Ewropea u dik 
nazzjonali.  

Għandu jiġi enfasizzat li r-reviżjoni proposta għandha tibni fuq l-aspetti pożittivi tas-sistema 
eżistenti, li jikkostitwixxu bażi solida għal titjib, filwaqt li toqgħod lura minn kwalunkwe 
bidla radikali li ddgħajjef il-valuri ċentrali tas-sistema. F'dak ir-rigward, ir-Rapporteur ma 
jaqbilx ma' għadd ta' għażliet politiċi li jinsabu fl-istudju tal-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni li kieku jirriżultaw f'ristrutturar komplet tas-sistema.

Meta kien qed ifassal dan ir-rapport, ir-Rapporteur qies is-sejbiet tar-Rapport EXPRESS li 
jinkludi għadd ta' rakkomandazzjonijiet sinifikanti. Ir-Rapporteur, madankollu, jinnota li l-

                                               
1 - Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE tat-22 ta’ Diċembru 1986 dwar l-istandardizzazzjoni fil-qasam tat-
teknoloġija tal-informatika u tat-telekomunikazzjoni
- Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi 
proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi
- Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-
finanzjament tal-istandardizzazzjoni Ewropea
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EXPRESS mhux dejjem irnexxielu jipproduċi rakkomandazzjonijiet oriġinali jew jilħaq 
kunsens dwar kwestjonijiet fundamentali, li jista' jiġi prinċipalment spjegati mill-fehmiet 
differenti u, ġieli, konfliġġenti, riflessi fost il-membri tiegħu. 

Ir-Rapporteur qies ukoll it-tweġibiet għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni dwar ir-
reviżjoni tas-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni, u l-konklużjonijiet tas-Smigħ Pubbliku 
dwar il-Futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea li ġie organizzat mill-Kumitat IMCO fit-
23 ta' Ġunju 2010. 

Ir-Rapporteur kellu wkoll l-opportunità jiltaqa' mar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali għall-istandardizzazzjoni fil-kuntest ta' żjara minn Delegazzjoni tal-IMCO 
f'Ġinevra (25-26 ta' Mejju 2010) u kkonsulta b'mod estensiv mar-rappreżentanti tal-korpi ta' 
standardizzazzjoni Ewropej u nazzjonali u persuni interessati ċentrali involuti fil-proċess ta' 
żvilupp tal-istandards. 

III. Il-pożizzjoni ġenerali tar-Rapporteur

Il-potenzjal sħiħ tas-suq uniku ma jistax jitwettaq mingħajr l-appoġġ ta' proċess modern ta' 
standardizzazzjoni. Is-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni kienet element ċentrali għar-
realizzazzjoni tas-suq uniku, b’mod partikulari permezz tal-użu ta' standards f’oqsma 
leġiżlattivi fundamentali taħt l-'Approċċ il-Ġdid'. Din it-teknika leġiżlattiva kienet strumentali 
biex tiġi implimentata regolamentazzjoni li tiffaċilita l-innovazzjoni, fejn l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi li jippermettu konformità mar-rekwiżiti legali jiġu żviluppati mill-partijiet interessati 
nfushom u jiġu aġġornati skont l-aħħar avvanzi teknoloġiċi. Standards volontarji miftehma
b'mod reċiproku ppermettew regolamentazzjoni aħjar, qanqlu l-kompetittività tan-negozji u 
neħħew xkiel għall-kummerċ. 

L-istandardizzazzjoni għandha rwol importanti biex jingħata appoġġ għall-bżonnijiet dejjem 
jiżdiedu tal-politika u l-leġiżlazzjoni Ewropea ta’ standards li jistgħu jiżguraw is-sikurezza 
tal-prodotti, l-aċċessibilità, l-innovazzjoni, l-interoperabilità u l-protezzjoni tal-ambjent. Ir-
Rapporteur jinnota li l-għadd ta' standards li jappoġġjaw leġiżlazzjoni mhux inkluża fl-ambitu 
tal-"Approċċ il-Ġdid" żdied f'dawn l-aħħar snin, fatt li juri li dan il-mudell ġie adottat f'firxa 
wiesgħa ta' politiki tal-UE. L-estensjoni tal-użu ta' standards f'oqsma ġodda tal-leġiżlazzjoni u 
l-politiki tal-Unjoni hi ta' min jixtieqha, waqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-oqsma kkonċernati 
b'mod konformi mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar. 

F'dan l-abbozz ta' rapport, ir-Rapporteur inkluda għadd ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
indirizzati lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-korpi ta' standardizzazzjoni 
Ewropej u nazzjonali, bil-għan li tissaħħaħ il-pożizzjoni tas-Sistema Ewropea tal-
Istandardizzazzjoni attwali. Għandu jiġi enfasizzat li ħafna minn dawn il-proposti japplikaw 
b'mod partikulari għall-istandards armonizzati/obbligatorji, li huma intiżi bħala appoġġ għal-
leġiżlazzjoni u l-politiki tal-UE u għaldaqstant huma fundamentali għall-interess pubbliku. 

F'din in-nota spjegattiva, ir-Rapporteur jixtieq jiffoka fuq ċerti rakkomandazzjonijiet li 
jinsabu fir-rapport sabiex jiġu ffaċilitati d-diskussjonijiet fil-kumitat.

Tisħiħ tal-prinċipju tad-delega nazzjonali
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Għalkemm il-Korpi Nazzjonali tal-Istandards jikkostitwixxu s-sinsla tas-Sistema Ewropea tal-
Istandardizzazzjoni, hemm differenzi sinifikanti bejniethom f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
riżorsi, kompetenza teknika u impenn mill-partijiet interessati. Dawn l-inugwaljanzi joħolqu 
żbilanċ sinifikanti fil-parteċipazzjoni tagħhom fis-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni. 
Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha li hemm bżonn sabiex jippermettu li l-Korpi Nazzjonali tal-
Istandards aktar dgħajfa jieħdu rwol aktar attiv fil-proċess tal-istandardizzazzjoni. 

Wieħed għandu jenfasizza wkoll li, fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, l-awtoritajiet pubbliċi 
juru interess limitat fil-parteċipazzjoni fil-proċess tal-iżvilupp tal-istandards, minkejja l-
importanza tal-istandardizzazzjoni bħala għodda ta' appoġġ għal-leġiżlazzjoni u l-politiki 
pubbliċi. L-Istati Membri u, b'mod partikulari, l-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq, 
għandhom jibagħtu rappreżentanti biex jieħdu sehem fil-kumitati tekniċi nazzjonali li 
jirriflettu l-iżvilupp tal-istandards bħala appoġġ għall-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Il-prinċipju tad-delega nazzjonali hija element fundamentali tas-Sistema Ewropea tal-
Istandardizzazzjoni, b'mod partikulari fil-proċess għall-iżvilupp tal-istandards tas-CEN u s-
CENELEC. Madankollu, wieħed għandu jenfasizza li – kif ġie kkonfermat fl-Istudju dwar l-
Aċċess għall-Istandardizzazzjoni – fil-maġġoranza l-kbira tal-pajjiżi Ewropej, il-
pareċipazzjoni tal-partijiet interessati soċjetali fil-proċess għall-istabbiliment ta' standards hija 
ineżistenti jew għadha f'livell baxx ħafna.

B'xi eċċezzjonijiet speċifiċi, il-kompetenza nazzjonali tal-konsumaturi fil-qasam tal-
istandardizzazzjoni normalment tkun frammentata fuq ħafna entitajiet, waqt li f'dawk il-ftit 
pajjiżi fejn il-parteċipazzjoni tal-konsumatur fil-livell nazzjonali hi effikaċi, il-fehma tagħhom 
tista' ta' spiss tiġi ffiltrata 'l barra waqt l-iżvilupp tal-pożizzjoni nazzjonali. Is-sitwazzjoni hija 
saħansitra aktar insodisfaċenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati li jirrapreżentaw l-interessi ambjentali: attwalment hemm biss żewġ Stati Membri 
fejn l-organizzazzjonijiet ambjentali jikkontribwixxu b'mod sistematiku għall-proċess tal-
istabbiliment tal-istandards. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw rappreżentanza effikaċi tal-partijiet interessati kollha fuq 
il-kumitati tekniċi nazzjonali billi jistabbilixxu mekkaniżmi ta' monitoraġġ u rrappurtar u, fejn 
ikun hemm bżonn, jipprovdu appoġġ finanzjarju għall-partijiet interessati aktar dgħajfa ħalli 
jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tagħhom.

Titjib tal-aċċess għall-proċess ta' standardizzazzjoni

Il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati soċjetali - li jirrapprezentaw l-interessi fl-oqsma tas-
saħħa u s-sikurezza, tal-konsumatur u tal-ambjent - toffri lis-sistema aspett sinifikanti tal-
leġittimità u r-responsabilità, ittejjeb il-kwalità tal-kunsens u tagħmel l-istandards Ewropej 
aktar rappreżentattivi.

L-organizzazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentaw l-interessi soċjetali jridu għalhekk jiksbu 
rwol aktar b'saħħtu fi ħdan l-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni sabiex 
jirriflettu aħjar il-fehmiet tal-partijiet interessati li għadhom dgħajfa fil-livell nazzjonali. Dan 
jista' jinkludi drittijiet għall-votazzjoni, bil-kundizzjoni li jkunu membri assoċjati jew sieħba 
kooperanti tal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni u jkunu ħadu sehem fil-
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punt ta' ħidma rispettiv fil-livell tekniku.

F'dan il-kuntest, tkun element vitali wkoll l-introduzzjoni ta' sistema alternattiva li 
tiggarantixxi rappreżentanza aktar ibbilanċjata tal-partijiet interessati kollha fil-proċess ta' 
standardizzazzjoni. Ir-Rapporteur jilqa' l-iżvilupp reċenti fl-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tal-Istandardizzazzjoni, b'mod partikulari, il-mudell użat biex jiġi żviluppat l-istandard 
ISO 26000 dwar ir-responsabilità soċjali, fejn il-korpi tal-istandards nazzjonali kienu intitolati 
jinnominaw għall-grupp ta' ħidma, rappreżentant wieħed biss minn kull waħda mis-sitt 
kategoriji ta' partijiet interessati li ġew identifikati. Proċeduri simili ta' partijiet interessati 
multipli, li jistabbilixxu numru prestabbilit ta' postijiet għad-diversi organizzazzjonijiet tal-
partijiet interessati, jistgħu jintużaw bħala alternattiva għat-tfassil ta' Standards Ewropej 
f'oqsma ta' interess pubbliku straodinarju. 

Faċilitazzjoni tal-aċċess għall-istandards

Għalkemm l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju jifformaw is-sinsla tal-ekonomija Ewropea, l-
involviment tagħhom fl-istandardizzazzjoni mhux dejjem ikun proporzjonat mal-importanza 
ekonomika tagħhom. Barra minn hekk, l-istandards mhux dejjem ikunu mfassla jew adattati 
biex iqisu l-karatteristiki u l-ambjent tal-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, b'mod partikulari 
l-intrapriżi żgħar, il-mikrointrapriżi u l-intrapriżi tal-artiġjanat. Għaldaqstant, hemm bżonn li 
jiġi żgurat li l-istandards ikunu jinftehmu u faċli biex jintużaw sabiex ikunu jistgħu jiġu 
implimentati aħjar mill-utenti kollha. Għandhom jittieħdu wkoll miżuri biex jiġi żgurat li l-
intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju jkunu jistgħu jieħdu sehem kompletament fl-iżvilupp tal-
istandards u jkollhom aċċess aktar faċli u anqas għali għalihom. 

Standardizzazzjoni fl-oqsma tas-servizzi

L-istandards ikkontribwixxew għal titjib konsiderevoli fil-kwalità u s-sikurezza tal-prodotti, 
iżda d-disponibilità tagħhom fil-qasam tas-servizzi għadha konsiderevolment lura meta 
mqabbla mal-potenzjal u l-importanza ekonomika ta’ dan is-settur. Għalkemm l-istandards 
tas-servizzi ta' spiss jirreaġixxu għall-ispeċifiċitajiet nazzjonali u l-iżvilupp tagħhom hu 
marbut mal-bżonnijiet tas-suq, l-iżvilupp ta’ standards Ewropej tas-servizzi, kif ipprovdut fid-
Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, se jkun ta’ benefiċċju għal aktar 
armonizzazzjoni fis-settur tas-servizzi, se jżid it-trasparenza, il-kwalità u l-kompetittività tas-
servizzi Ewropej u se jippromwovi l-kompetizzjoni, l-innovazzjoni, it-tnaqqis tal-ostakli 
kummerċjali u l-protezzjoni tal-konsumatur.

Standardizzazzjoni bħala appoġġ għall-innovazzjoni

Għalkemm l-istandardizzazzjoni tista' tkun element biex jiġi ffaċilitat l-isfruttar ta' teknoloġiji 
ġodda, hemm distakk sinifikanti fit-trasferiment tar-riżultati tar-riċerka, u l-iżvilupp għall-
iżvilupp ta' standards ġodda. Hemm bżonn, għalhekk, li jittejbu l-għarfien u l-kooperazzjoni 
reċiproċi bejn l-istandardizzaturi, l-innovaturi, is-settur akkademiku u l-komunitajiet ta' 
riċerka. L-inklużjoni ta' għerf ġdid fl-istandards, b'mod partikulari mill-programmi ta' riċerka 
u innovazzjoni ffinanzjati b'fondi pubbliċi, se tippromwovi l-innovazzjoni u l-kompetittività. 
L-Ewropa għandu jkollha wkoll rwol aktar attiv fil-promozzjoni ta' standards interoperabbli 
fl-UE kollha għal prodotti u teknoloġiji innovattivi, bħal dawk fil-qasam tas-servizzi u t-
teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
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komunikazzjoni.

Standardizzazzjoni f'dinja globalizzata

Is-Sistema Ewropea tal-Istandardizzazzjoni tirrikonoxxi l-preeminenza tal-istandards 
internazzjonali. L-istandards Ewropej huma, madankollu, meħtieġa fejn l-istandards 
internazzjonali ma jeżistux jew fejn ma jaqdux b'mod xieraq il-ħtiġijiet Ewropej, b'mod 
partikulari dawk il-ħtiġijiet stabbiliti bil-politiki u l-leġiżlazzjoni Ewropej. L-Ewropa għandha 
ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fl-ambjent tal-istandardizzazzjoni internazzjonali sabiex jiġi 
promoss l-iżvilupp ta' standards b'relevanza globali ġenwina, jiġi ffaċilitat il-kummerċ u 
tiżdied il-kompetittività Ewropea. Barra minn hekk, l-Ewropa tista' tippromwovi l-
metodoloġija tal-"Approċċ Ġdid", jew mudelli regolatorji favorevoli għall-istandards, fil-
kooperazzjoni regolatorja relatata mal-kummerċ tagħha mas-sħab kummerċjali tal-UE. 

IV. Konklużjoni

Ir-Rapporteur jixtieq itenni li d-dibattitu li għaddej attwalment dwar ir-reviżjoni tas-Sistema 
Ewropea tal-Istandardizzazzjoni għandu jibni fuq l-aspetti pożittivi tas-sistema eżistenti li 
jikkostitwixxu bażi solida għat-titjib, waqt li joqgħod lura minn bidliet radikali li jdgħajfu 
l-valuri fundamentali tagħha. F'dan l-ispirtu, qed iressaq għadd ta' proposti bil-għan li s-
sistema tittejjeb fi ħdan il-limiti attwali tagħha, u jistenna bil-ħerqa suġġerimenti ulterjuri.


