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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să integreze principiile OMC (transparenţă, deschidere, imparţialitate, 
consens, eficienţă, relevanţă şi consecvenţă) în cadrul legislativ al standardizării europene;

2. salută eforturile organismelor europene de standardizare pentru implicarea tuturor părţilor 
interesate;

3. recunoaşte rolul important pe care îl joacă organismele de standardizare, cum ar fi ANEC, 
ECOS şi ETUI-REHS, care acţionează în interesul general, precum şi rolul esenţial al 
NORMAPME, şi invită Comisia să acorde acestor organisme, în special în scopul 
elaborării de standarde în domeniile lor de competenţă, o parte din fondurile alocate 
organismelor europene de standardizare care stabilesc standarde la cererea Comisiei; 

4. solicită acordarea unui singur vot fiecăruia dintre aceste organisme de reprezentare a 
părţilor interesate în cadrul aprobării formale a standardelor europene;

5. recunoaşte că complexitatea şi costurile standardelor pot reprezenta un obstacol pentru 
IMM-uri;

6. invită organismele naţionale de standardizare să pună la dispoziţia IMM-urilor pachete de 
standarde contra unor tarife reduse şi să ofere gratuit online sinteze ale standardelor;

7. invită organismele naţionale de standardizare să simplifice standardele prin reducerea 
numărului de referinţe la alte standarde şi prin punerea la dispoziţie a unor orientări uşor 
de utilizat;

8. invită Comisia să dezvolte activităţi de supraveghere tehnologică în scopul de a stabili 
utilitatea standardizării în ceea ce priveşte viitoarele rezultate ale activităţii de cercetare şi 
dezvoltare; 

9. solicită Comisiei să acorde o atenţie deosebită standardelor în programele-cadru pentru 
cercetare şi pentru competitivitate şi inovaţie ale sale; 

10. invită Comisia să coordoneze activităţile de standardizare cu partenerii noştri 
internaţionali, în special cu Statele Unite.


