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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby do právního rámce evropské normalizace začlenila zásady WTO 
(transparentnost, otevřenost, nestrannost, konsenzus, efektivitu, relevantnost 
a konzistentnost);

2. vítá úsilí evropských normalizačních organizací o zapojení všech zúčastněných stran;

3. uznává důležitou roli, kterou sehrávají organizace sdružující subjekty, které prosazují 
zájmy veřejnosti, jako např. ANEC, ECOS a ETUI-REHS, a také zásadní roli, kterou 
sehrává NORMAPME, a vyzývá Komisi, aby část finančních prostředků určených 
evropským normalizačním organizacím na normy vypracovávané z podnětu Komise 
vyčlenila pro tyto organizace, zejména v případě norem, které spadají do jejich 
působnosti; 

4. požaduje, aby každá z těchto organizací sdružujících zúčastněné subjekty měla při 
formálním schvalování evropských norem jeden hlas;

5. uznává, že složitost norem a náklady s nimi spojené mohou představovat překážku pro 
malé a střední podniky;

6. vyzývá národní normalizační orgány, aby malým a středním podnikům poskytovaly 
balíčky norem za nižší poplatek a zdarma poskytovaly stručná shrnutí norem online;

7. vyzývá národní normalizační orgány, aby normy zjednodušily tím, že omezí počet odkazů 
na jiné normy a poskytnou srozumitelné pokyny;

8. vyzývá Komisi, aby sledovala technologický vývoj, a mohla tak identifikovat budoucí 
výstupy výzkumu a vývoje, které by bylo třeba normalizovat;

9. žádá Komisi, aby kladla důraz na normy zejména v rámcovém programu pro výzkum 
a v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace; 

10. vyzývá Komisi, aby svou činnost v oblasti normalizace koordinovala s mezinárodními 
partnery, zejména se Spojenými státy.


