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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til at indarbejde WTO-principperne (gennemsigtighed, åbenhed, 
upartiskhed, konsensus, effektivitet, relevans og sammenhæng) i de juridiske rammer for 
EU-standardisering;

2. glæder sig over de europæiske standardiseringsorganisationers bestræbelser på at 
inkludere alle interessehavere; 

3. anerkender den betydningsfulde rolle, som spilles af interesseorganisationer, der arbejder 
for almennyttige interesser, såsom ANEC, ECOS og ETUI-REHS, såvel som den 
essentielle rolle, som NORMAPME udfylder, og opfordrer Kommissionen til at øremærke 
nogle af de finansieringsmidler, der afsættes til europæiske standardiseringsorganisationer 
med ansvar for Kommissionsbefalede standarder, til disse organisationer vedrørende 
standarder inden for deres ansvarsområde;

4. opfordrer til, at hver af disse interesseorganisationer gives én stemme hver ved den 
formelle godkendelse af EU-standarder;

5. erkender, at standarder kan være så komplekse og medføre så store omkostninger, at de 
udgør en hindring for små og mellemstore virksomheder;

6. opfordrer de nationale standardiseringsorganer til at give små og mellemstore 
virksomheder standarder i bundter til nedsat afgift og stille standardresumeer gratis til 
rådighed via internettet;

7. opfordrer de nationale standardiseringsorganer til at forenkle deres standarder ved at 
nedbringe antallet af henvisninger til andre standarder og stille brugervenlige 
retningslinjer til rådighed;

8. opfordrer Kommissionen til at etablere aktiviteter til opsyn med teknologien i den hensigt 
at indkredse fremtidens resultater af forskning og udvikling, hvor standardisering vil være 
formålstjenligt;

9. anmoder om, at Kommissionen lægger særlig vægt på standarder inden for 
rammeprogrammerne for forskning, konkurrenceevne og innovation;

10. opfordrer Kommissionen til at samordne sine standardiseringsaktiviteter med EU's 
internationale partnere, især USA.


