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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby zaradili zásady Svetovej obchodnej organizácie (transparentnosť, 
otvorenosť, nestrannosť, konsenzus, účinnosť, relevantnosť a konzistentnosť) do právneho 
rámca európskej normalizácie;

2. víta úsilie európskych organizácií pre normalizáciu o zapojenie všetkých zainteresovaných 
strán;

3. berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú organizácie zainteresovaných strán pri 
plnení záujmov verejného blaha, medzi nimi napríklad ANEC, ECOS a ETUI-REHS, a 
zároveň zásadnú úlohu, ktorú zohráva NORMAPME, a vyzýva Komisiu, aby časť 
finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené pre európske organizácie pre normalizáciu 
na normy vypracované v rámci mandátu Komisie, vyhradila aj pre tieto organizácie, 
najmä na normy spadajúce do ich pôsobnosti;

4. vyzýva k tomu, aby pri formálnom schvaľovaní európskych noriem bol každej z týchto 
organizácií zúčastnených strán udelený jeden hlas;

5. uznáva, že zložitosť noriem a náklady z nich vyplývajúce môžu pre malé a stredné 
podniky predstavovať prekážku;

6. vyzýva vnútroštátne orgány pre normalizáciu, aby poskytli malým a stredným podnikom 
balíky noriem za znížené poplatky a aby zabezpečili zdarma prehľad noriem na internete; 

7. vyzýva vnútroštátne orgány pre normalizáciu, aby normy zjednodušili tak, že znížia počet 
odkazov na iné normy a poskytnú zrozumiteľné usmernenia pre používateľov;

8. vyzýva Komisiu, aby vyvinula aktivity v oblasti sledovania technologického vývoja s 
cieľom identifikovať budúce výstupy výskumu a rozvoja, ktoré by mohli byť predmetom 
normalizácie;

9. vyzýva Komisiu, aby vo svojom rámcovom programe pre výskum a rámcovom programe 
pre konkurencieschopnosť a inovácie kládla osobitný dôraz na normy;

10. vyzýva Komisiu, aby skoordinovala svoje aktivity v oblasti normalizácie s našimi 
medzinárodnými partnermi, predovšetkým so Spojenými štátmi.


