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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj načela Svetovne trgovinske organizacije (preglednost, odprtost, 
nepristranskost, konsenz, učinkovitost, pomembnost in doslednost) vključi v pravni okvir 
evropske standardizacije;

2. pozdravlja prizadevanja evropskih organov za standardizacijo, da bi vključili vse 
zainteresirane strani;

3. priznava pomembno vlogo organizacij zainteresiranih strani, ki si prizadevajo za interese 
javne blaginje, kot so ANEC, ECOS in ETUI-REHS, ter bistveno vlogo urada 
NORMAPME in poziva Komisijo, naj del sredstev, dodeljenih evropskim organom za 
standardizacijo za standarde, ki jih določila Komisija, nameni tem organizacijam, zlasti za 
standarde v njihovi pristojnosti;

4. poziva, naj ima vsaka od teh organizacij zainteresiranih strani en sam glas, ko gre za 
uradno odobritev evropskih standardov;

5. priznava, da zapletenost in stroški standardov lahko predstavljajo oviro za mala in srednja 
podjetja;

6. poziva nacionalne standardizacijske organe, naj malim in srednjim podjetjem omogočijo 
svežnje standardov z nižjimi pristojbinami in zagotovijo brezplačen dostop do povzetkov 
standardov na spletu;

7. poziva nacionalne standardizacijske organe, naj poenostavijo standarde, tako da zmanjšajo 
število sklicevanj na druge standarde in zagotovijo uporabnikom prijazne smernice;

8. poziva Komisijo, naj vzpostavi dejavnosti za spremljanje tehnologije, da bo prepoznala 
prihodnje rezultate raziskav in razvoja, za katere bi bila standardizacija koristna;

9. poziva Komisijo, naj standardom nameni poseben poudarek v svojih okvirnih programih 
za raziskave, konkurenčnost in inovativnost;

10. poziva Komisijo, naj svoje standardizacijske dejavnosti uskladi z našimi mednarodnimi 
partnerji, zlasti Združenimi državami.


