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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията да интегрира принципите на СТО – прозрачност, откритост, 
безпристрастност, консенсус, ефективност, уместност и последователност – в 
правната рамка на европейската стандартизация;

2. приветства усилията на европейските организации по стандартизация за включване 
на всички заинтересовани страни;

3. признава важната роля на организациите на заинтересованите страни, които работят 
в интерес на общественото благо, като Европейската асоциация за координиране на 
потребителското представителство в стандартизацията (ANEC), Европейската 
организация на гражданите за екологични стандарти (ECOS) и Европейския 
синдикален институт – изследвания, образование, здравеопазване и безопасност 
(ETUI-REHS), както и изключително важната роля на Европейската организация на 
занаятчийските камари и малките и средните предприятия за стандартизация 
(NORMAPME) и призовава Комисията да предостави на тези организации известна 
част от финансовите средства, разпределени за европейските организации по 
стандартизация за изготвянето на стандарти, възлагани от Комисията, и по-
специално за стандарти от тяхната област на компетентност;

4. призовава на всяка една от тези организации на заинтересованите страни да бъде 
предоставено право на един глас при официалното одобряване на европейските 
стандарти;

5. признава, че сложността на стандартите и разходите във връзка с тях могат да 
представляват пречка за МСП;

6. призовава националните органи по стандартизация да предвидят пакети от 
стандарти с по-ниски такси за МСП и да предоставят безплатни онлайн резюмета на 
стандартите;

7. призовава националните органи по стандартизация да опростят стандартите, като 
намалят броя на позоваванията на други стандарти и предоставят лесни за ползване 
насоки;

8. призовава Комисията да следи технологичните новости, с цел да идентифицира 
бъдещи постижения в областта на научноизследователската и развойната дейност, 
за които стандартизацията би могла да бъде полезна;

9. изисква от Комисията да постави особен акцент върху стандартите в своите 
рамкови програми за научни изследвания, конкурентоспособност и иновации;

10. призовава Комисията да координира своите дейности в областта на 
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стандартизацията с други международни партньори, и по-специално със 
Съединените щати.


