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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie om de WTO-beginselen (transparantie, openheid, onpartijdigheid, 
consensus, efficiency, relevantie en samenhangendheid) op te nemen in het rechtskader
van de Europese normalisatie;

2. verwelkomt de inspanningen van de Europese normalisatieorganisaties om alle 
belanghebbende partijen deel te laten nemen;

3. erkent de belangrijke rol die wordt gespeeld door belangenorganisaties die doelen van 
algemeen belang nastreven, zoals ANEC, ECOS en ETUI-REHS, en de wezenlijke rol die 
wordt gespeeld door NORMAPME, en roept de Commissie op om een deel van de 
middelen die aan Europese normalisatieorganisaties worden toegewezen voor in opdracht 
van de Commissie op te stellen normen, te bestemmen voor deze organisaties, vooral ten 
behoeve van normen die op hun terrein liggen;

4. pleit ervoor dat elk van deze belangenorganisaties één stem krijgt bij de formele 
goedkeuring van Europese normen;

5. erkent dat de complexiteit en de kosten van normen een hindernis kunnen vormen voor 
kleine en middelgrote ondernemingen;

6. roept de nationale normalisatieorganen op om pakketten normen tegen een gereduceerd 
tarief ter beschikking te stellen van KMO’S en samenvattingen van normen gratis 
beschikbaar te maken online;

7. roept de nationale normalisatieorganen op om de normen te vereenvoudigen door het 
aantal verwijzingen naar andere normen te beperken en gebruikersvriendelijke 
richtsnoeren te geven;

8. roept de Commissie op om activiteiten op het gebied van technologische bewaking te 
ontplooien om vast te stellen welke toekomstige O&O-resultaten baat zouden kunnen 
hebben bij normalisatie;

9. verzoekt de Commissie om in haar kaderprogramma’s voor onderzoek en voor 
concurrentievermogen en innovatie bijzondere nadruk op normen te leggen;

10. roept de Commissie op om haar normalisatieactiviteiten te coördineren met onze 
internationale partners, met name de Verenigde Staten.


