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Strategiczna wizja w zakresie norm europejskich – postęp w celu poprawy
i przyspieszenia zrównoważonego wzrostu gospodarki europejskiej do roku 2020
Fragment mający znaczenie dla EOG:

2. NORMALIZACJA EUROPEJSKA JAKO WSPARCIE POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ IINNOWACJI
(…)

Działania
(1) Zgodnie z załączonym wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Komisja ustali
roczny program prac, w którym określone zostaną priorytety normalizacji europejskiej
i wymagane zlecenia wraz z terminami. Stworzenie programu prac będzie
poprzedzone szerokimi konsultacjami z zainteresowanymi stronami.
(2) Komisja będzie wymagać szybkiego opracowywania i przyjmowania norm
europejskich dotyczących innowacyjnych produktów i usług m.in. w dziedzinach
ekoprojektu,
inteligentnych
sieci,
efektywności
energetycznej
budynków,
nanotechnologii, bezpieczeństwa i eMobility.
(3) Komisja uzależni finansowanie EON od spełnienia przez nie kryteriów poziomu
wykonania oraz wypełnienia określonych celów, przewidujących między innymi
optymalizację przez EON szybkości opracowywania norm i modernizację sposobów
pracy. EON powinny skrócić średni czas opracowywania norm europejskich lub
europejskich dokumentów normalizacyjnych na wniosek Komisji o 50 % do 2020 r.
Ponadto rozporządzenie będzie przewidywać usprawnienie i skrócenie procedury
zgłaszania sprzeciwów wobec poszczególnych norm zharmonizowanych.
(4) W przypadkach gdy normy zawierające elementy naukowe mają stać się częścią
polityki Unii Europejskiej, Komisja podejmie wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia,
że podstawą procesu normalizacji europejskiej są bezstronne, solidne i zrównoważone
dowody naukowe. Oprócz wyników mających znaczenie dla normalizacji, uzyskanych
dzięki finansowanym z budżetu UE projektom badawczym oraz z innych źródeł, Wspólne
Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zapewni wkład naukowy w dziedzinach,
w których dysponuje fachową wiedzą, aby przy opracowywaniu norm uwzględnione
były kwestie konkurencyjności gospodarczej, potrzeby społeczne, kwestie
bezpieczeństwa oraz skutki dla środowiska w ciągu całego cyklu życia.
(5) Od EON, państw członkowskich i innych organów normalizacyjnych oczekuje się
poprawy świadomości i poziomu edukacji w zakresie normalizacji oraz potencjalnych
powiązań z projektami badawczymi. Wiedzę publiczną na temat normalizacji należy
pogłębiać poprzez szkolenia, działania zwiększające świadomość oraz ukierunkowane
warsztaty [podkreślenie własne].

