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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αρχές του ΠΟΕ (διαφάνεια, ανοικτός 
χαρακτήρας, αμεροληψία, συναίνεση, αποτελεσματικότητα, ουσιαστικός χαρακτήρας και 
συνάφεια) στο νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης·

2. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης (ΕΟΤ) να 
συμπεριλάβουν όλους τους ενδιαφερομένους·

3. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις ενδιαφερομένων 
στην επιδίωξη του κοινού συμφέροντος, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις για τον 
Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση (ANEC), η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην 
Τυποποίηση (ECOS) και το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ίδρυμα για την Έρευνα, 
Εκπαίδευση, Υγεία και Ασφάλεια (ETUI-REHS), καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τυποποίησης για τη Χειροτεχνία και τις ΜΜΕ
(NORMAPME), και καλεί την Επιτροπή να προορίσει μέρος της χρηματοδότησης που 
έχει διατεθεί για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης για πρότυπα πολύ έχει 
ζητήσει η Επιτροπή σε αυτούς τους οργανισμούς, ιδίως για πρότυπα που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων τους·

4. ζητεί να δοθεί ενιαία ψήφος σε κάθε μία από αυτές τις οργανώσεις ενδιαφερομένων όταν 
θα πρέπει να γίνει η επίσημη έγκριση των ευρωπαϊκών προτύπων·

5. αναγνωρίζει ότι η περίπλοκη φύση και το κόστος των προτύπων μπορεί να αποτελέσει 
εμπόδιο στις ΜΜΕ·

6. καλεί τους εθνικούς φορείς τυποποίησης να παρέχουν στις ΜΜΕ δέσμες προτύπων με 
μειωμένα τέλη και να προσφέρουν σε απευθείας σύνδεση περιλήψεις προτύπων χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση·

7. καλεί τους εθνικούς φορείς τυποποίησης να απλοποιήσουν τα πρότυπα ελαττώνοντας τον 
αριθμό αναφορών σε άλλα πρότυπα και παρέχοντας φιλικές προς τον χρήστη 
κατευθυντήριες γραμμές·

8. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δραστηριότητες παρακολούθησης της τεχνολογίας ώστε 
να εντοπιστούν μελλοντικά αποτελέσματα Έρευνας & Ανάπτυξης τα οποία θα μπορούσαν 
να ωφεληθούν από την τυποποίηση·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα κατά την εκπόνηση 
του Προγράμματος πλαισίου για την Έρευνα και του Προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

10. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις ίδιες δραστηριότητες τυποποίησης με αυτές των 
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διεθνών εταίρων μας, και ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών.


