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Euroopa standardimise tähtsusest Euroopa poliitika ja seadusandluse raames
(EMPs kohaldatav tekst)
1.

KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE

Standardimine kuulub lahutamatult nõukogu ja komisjoni poliitikasse „parema reguleerimise” rakendamiseks, ettevõtete konkurentsivõime tugevdamiseks ning kaubandustõkete kõrvaldamiseks rahvusvahelisel tasandil. Seda kinnitasid Euroopa Parlament
1999. aastal1 ning nõukogu nii oma 28. oktoobri 1999. aasta resolutsioonis2 kui ka 1. märtsi
2002. aasta järeldustes3 standardimise tähtsuse kohta Euroopas. Samal ajal kutsus nõukogu
komisjoni uuesti läbi vaatama Euroopa standardimispoliitika eesmärke, ulatust ja sellega seotud vajadusi. Komisjon on kutse vastu võtnud, analüüsinud praegust olukorda ning
teinud kindlaks peamised valdkonnad, milles Euroopa standardimissüsteemi ning standardimispoliitikas kasutatavaid vahendeid saaks ja tuleks veelgi täiustada. Selle analüüsi tulemused
on koondatud kahte dokumenti. Esimene neist on käesolev teatis, mis toonitab standardimise
olulisust EL poliitika toetamisel. Teine – komisjoni ametnike töödokument „Euroopa standardimise ülesannete kohta” – analüüsib väljakutseid, mis seisavad Euroopa standardimise ees
pidevalt muutuvas majandusolukorras, ning annab soovitusi, kuidas nende väljakutsetega kõige paremini toime tulla.
Läbivaatamisel ilmnes, et praegune Euroopa standardimissüsteem, mille põhiraamid on
seatud direktiiviga 98/34,4 on andnud eeldatud tulemused. Euroopa standardimine on
osutunud edukaks vahendiks ühtse kaubaturu lõplikul väljakujundamisel.
Sellest hoolimata leidub võimalusi täiustusteks, mis mõjutavad kõiki Euroopa standardimise osalisi alates Euroopa Komisjonist endast, Euroopa standardiorganisatsioonidest, iga riigi standardiorganisatsioonidest, riigiasutustest, äriettevõtjatest kuni standardimisest huvitatud valitsusväliste organisatsioonideni.
–
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Euroopa standardimine on andnud olulise panuse ühtset turgu käsitlevate õigusaktide toimimisse. Alates 1998. aastast on välja töötatud ja rakendatud ligikaudu 20 uut seadusandlikku akti ja projekti, milles standarditel on toetav
roll. Need on seotud ennekõike info- ja sidetehnoloogia, keskkonna- ja tarbijakaitsega. See annab põhjust uskuda, et uue lähenemisviisi abil või sealt veelgi
edasi liikudes on standardite kasutamist õigusaktide toena võimalik edasi
laiendada Euroopa seadusandluse uutesse valdkondadesse. Seoses endale

Resolutsioon, mis käsitleb komisjoni aruannet nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Tõhusus ja vastutus
Euroopa standardimises uue lähenemisviisi alusel”, EÜT C 150, 28.5.1999.
Nõukogu 28. oktoobri 1999. aasta resolutsioon „standardimise tähtsuse kohta Euroopas” (OJ C141 of
2000 05-19)
Nõukogu 1. märtsi 2002. aasta järeldused standardimise kohta (OJ C66 of 2002-03-15)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/34, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoteenustest teatamise kord, EÜT L 204, 21.7.1998, muudetud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiviga 98/48, EÜT L 217, 5.8.1998.
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võetud ülesandega saavutada parem reguleerimine edendab komisjon ka edaspidi standardite laialdasemat kasutamist õigusaktide toetuseks. Euroopa standardimisel võib olla oluline osa Euroopa ettevõtete konkurentsivõime tugevdamisel. See tähendab, et vabatahtlik Euroopa standardimissüsteem arendab oma tegevust lisaks ühtsele kaubaturule ka kõikides teistes valdkondades,
mis on olulised siseturu nõuetekohaseks toimimiseks – näiteks teenuste, infoja sidetehnoloogia, tarbija- ja keskkonnakaitse valdkonnas.
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–

Sellega seoses tuleb Euroopa standardimistegevuses siiski asjakohaselt
reageerida turuvajadustele, ennekõike tööstuse vajadustele. Komisjon on
teadlik mõningast kriitikast standardite väljatöötamise tõhususe ja kiiruse suhtes eriti nendes uutes tehnoloogiavaldkondades – näiteks info- ja sidetehnoloogias –, kus on vaja standardeid operatiivselt arendada, et rahuldada kiiresti
muutuvast turuolukorrast tulenevaid nõudeid. Tööstusfoorumite ja -konsortsiumide välja arendatud spetsifikaatide tähtsus kasvab, eelkõige rahvusvahelisel
tasandil. Komisjoni arvates on olemas tohutud võimalused Euroopa standardimissüsteemi ja selle mehhanismide mõju ja tõhususe parandamiseks,
et rahuldada turu ja ettevõtete vajadusi pidevalt muutuvates tingimustes.
Arvestades, et Euroopa standardimine on sõltumatu ja ettevõtlusest lähtuv, kutsutakse Euroopa standardiorganisatsioone koos teiste asjaosalistega kontrollima, kas nende töömeetodid, töökord ja põhimõtted kajastavad piisavalt nende
asjaosaliste vajadust reageerida paremini praegustele turunõuetele.

–

Et lisada standardimisele väärtust EL poliitikavaldkondade raames, peab Euroopa Liit standardimise mõju tagamiseks põhjalikult üle vaatama oma institutsioonilise raamistiku. See hõlmab õigusliku aluse loomist Euroopa standardimise rahastamiseks ning standardeid käsitleva osa läbivaatamist direktiivis 98/34, millega nähakse ette standarditest ja tehnilistest eeskirjadest teatamise kord.

–

Koostöös Euroopa standardiorganisatsioonidega julgustab komisjon ka edaspidi rahvusvaheliste standardite väljatöötamist asjaomastes rahvusvahelistes
standardiorganites ja edendab nende standardite kasutamist. Alati kui võimalik,
peavad Euroopa standardiorganisatsioonid rahvusvaheliste standardite olemasolu korral need üle võtma aluseks ühenduse õigusaktidele.

–

Komisjon usub, et Euroopa standardimissüsteem ja selle saavutused võiksid olla ka paremini märgatavad väljaspool Euroopa Liitu, pidades silmas
Euroopa harmoneerimismudeli eeliste tutvustamist ennekõike EL uutele naabritele pärast laienemist. Komisjon on oma hiljutises teatises „Euroopa naabruspoliitika kohta”5 selgesõnaliselt esile tõstnud vastavushindamise ja standardimise tähtsust selles kontekstis. Lisaks sellele saaks Euroopa standardiorganisatsioonide, nende siseriiklike liikmete, komisjoni ja liikmesriikide vahelise
koostöö kaudu tekitada rohkem sünergiat Euroopa standardimise nähtavamaks
muutmisel väljaspool Euroopat.6

KOM (2004) 373 lõplik.
Vt
komisjoni
ametnike
töödokument
„Euroopa
standardimise
ülesannete
http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/index.htm (avaldatakse edaspidi).
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2.

UUTELE STANDARDITELE AVATUD POLIITIKAVALDKONNAD

2.1

Uued õigusaktid ja seadusandlikud algatused

Uue lähenemisviisi õigusakte toetav Euroopa standardimine on osutunud edukaks ja
hädatarvilikuks vahendiks ühtse kaubaturu lõplikul väljakujundamisel. Nõukogu kinnitas seda edu oma 1. märtsi 2002. aasta järeldustes Euroopa standardimise kohta. Samas palus
nõukogu komisjonil uurida, kas tuge, mida Euroopa standardid pakuvad Euroopa õigusaktidele, oleks võimalik laiendada uutesse poliitikavaldkondadesse ka väljaspool ühtset turgu käsitlevat seadusandlust.
Seoses sellega tuleb rõhutada, et uus lähenemisviis on ennast tõestanud erilise seadusandlusmudelina, mille abil on võimalik sobivalt ühendada nii avalikud huvid (rahva tervise ja ohutuse kaitsmine, tarbijakaitse ja keskkonnakaitse) kui ka eraettevõtjate huvid koostada standardeid vastavalt asjakohasele teaduse ja tehnika arengutasemele. See võimaldab paindlikumaid
ja vormiliselt vähem rangeid õigusakte valdkondades, kus muidu tuleks iga üksikasi seadusandlikus aktis endas ette näha.
Komisjon on oma dokumendis „Ametlik vahearuanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile
sammude kohta, mida on astutud pärast Euroopa standardimist käsitlevate resolutsioonide
vastuvõtmist nõukogus ja Euroopa Parlamendis 1999. aastal”, juba teatanud oma tegevusest
standardite kasutamise laiendamiseks, et toetada komisjoni seadusandlust ja poliitikat.7 Alates
nõukogu 2002. aasta märtsi taotlusest seda lähenemisviisi jätkata ning seoses nii vajadusega
lihtsustada õigusakte, pidades silmas tulevast laienenud Euroopa Liitu, kui ka ettepanekutega acquis´ ajakohastamiseks ja lihtsustamiseks8 on tehtud edusamme väga mitmesugustes ühenduse seadusandlikes ja poliitilistes algatustes . Need valdkonnad on – eriti kooskõlas komisjoni parema reguleerimise poliitikaga9 – seotud info- ja sidetehnoloogia, transpordi,
tarbija- ja keskkonnakaitsega.
Sellest tulenevalt on standardite kasutuselevõtu laiendamine ühenduse seadusandluse
muudes valdkondades lisaks ühtsele turule vägagi soovitav, võttes loomulikult arvesse
kõnealuste valdkondade eripärasid, kooskõlas komisjoni ettepanekutega halduse ja parema reguleerimise kohta.
2.2

Standardimine tööstuse konkurentsivõime toetuseks

Euroopa standardimisest tõusev kasu on kaugelt suurem kui üksnes Euroopa seadusandluse toetamine. Vabatahtlike standardite väljatöötamine asjaosaliste poolt võib pakkuda
edasist väärtuskasvu ning tugevdada konkurentsivõimet.10 Standardid on ammusest ajast olnud turusüsteemi lahutamatu osa ning põhitähtis tegur riikide jõukuse edendamisel. Tugevdades konkurentsi ning võimaldades väiksemaid tootmis- ja müügikulusid, toovad standardid kasu kogu majandusele. Standardid vähendavad erisusi, tagavad koostalitlusvõime,
7
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Üksikasjalikuma teabe saamiseks vt KOM (2001) 527 lõplik, lk 9 jj.
KOM (2003) 71.
Komisjoni aruanne Euroopa halduse kohta, detsember 2002, KOM (2002) 705 lõplik. Parema reguleerimise poliitikast tulenevalt on komisjon võtnud endale ülesande oluliste seadusandlike projektide mõju
süsteemsemalt hinnata. Selles suhtes tuleb kaaluda alternatiive ja vähem ranget lahendust. Vabatahtlikele standarditele tuginemine on üks vahendeid.
Näiteks vastavalt Austria standardiinstituudi (ON) avaldatud uurimusele (Der Nutzen der Normung für
Unternehmen und Volkswirtscaft, lk 20) oli Austrias standardimisest tulenev kasu 1,74 miljardit eurot,
samas kui kulud olid 43 miljonit eurot. Seega oli kasu 40 korda suurem kui kulud.
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säilitavad kvaliteedi ja annavad teavet. Ühe suurema riikliku standardiorganisatsiooni avaldatud hiljutises uurimuses on väidetud, et Euroopas suurendab standardimine sisemajanduse kogutoodangu väärtust ligikaudu 1% võrra.11 Samuti on seal märgitud, et standardimistegevusest
tulenev väärtuskasv on vähemalt sama oluline kui see, mille moodustavad patendid. See kinnitab, miks standardimine on Euroopa poliitikas niivõrd oluline. Komisjon on nendest faktidest teadlik ning on sel põhjusel standardite kasutamise ette näinud mitmesugustes dokumentides, mis on seotud tema poliitikaga.
2.2.1

Kaupade ja teenuste siseturu täiustamine

Komisjon on oma siseturustrateegias 2003–200612 välja töötanud kümnepunktilise kava siseturu toimimise parendamiseks. Prioriteetsed valdkonnad on kaupade vaba liikumise tõhustamine ning teenuste vaba liikumise tegelik saavutamine.
Euroopa Liidu turumajanduses on teenusesektoritel (nt äriteenused, transport, energeetika,
telekommunikatsioon, turism ja meelelahutusteenused) kogutööhõives suur osatähtsus (70%
kogutööhõivest annavad turuteenused).13 Ometi on vabatahtlikud standardid teenuste
valdkonnas jäänud märkimisväärselt maha selle valdkonna majanduslikust tähtsusest ja
potentsiaalist.14 Euroopa standardeid on tunnustatud kui ühte meedet, millega saab laiendada
EL-sisest teenusekaubandust ja edendada konkurentsivõimet. Sellepärast on komisjon palunud Euroopa standardiorganisatsioonidel välja töötada programmi, et koos teiste asjaosalistega kindlaks teha Euroopa standardimise prioriteetsed valdkonnad ning algatada dünaamiline
standardite kasutuselevõtmine Euroopa tasandil.
Olgugi, et on olemas juba märkimisväärne hulk ühiseid standardeid, märgib komisjon siiski
kahetsusega, et sertifitseerimissüsteemid ja riikide kvaliteedimärgid on endiselt ebaühtlased.
Tootjad, kes soovivad oma tooteid Euroopa Liidus turustada, tunnevad sel põhjusel sageli kohustust näidata oma toote vastavust asjakohase riikliku sertifitseerimismärgi abil. Eriti suur
samm edasi oleks Euroopa ühismärgisüsteemile tuginemine, et luua vabatahtlik alus vabatahtlike standardite järgimiseks. Euroopa standardiorganisatsioone, nende liikmeid eri riikides, liikmesriike ja teisi asjaosalisi kutsutakse otsima lahendusi lähenemisviisi täiustamiseks selles valdkonnas.
2.2.2

Innovatsioon

Standarditel on oluline osa ka innovatsioonis, kus need mõjutavad otsuseid äriinvesteeringuteks uurimis- ja arendustegevusse. Uusimate tehniliste teadmiste allikana laiendavad standardid majanduse käsutuses olevat teadmistebaasi ning võivad uusi tehnoloogiaid ja uuringutulemusi harmooniliselt integreerida uute toodete ja teenuste väljakujundamisse ja arendusse.
Turuvahendina aitavad standardid äris luua ühist kaubanduskeelt. Selle silmapaistev näide
on GSM (Global System for Mobile Communications – ülemaailmne mobiilsidesüsteem),
mis pani aluse rahvusvahelisele mobiilsideturule ning on ajendanud paljude mobiilsiderakenduste väljaarendamist. Euroopa ja rahvusvahelised standardid pakuvad samasugust toetust
uuele satelliitnavigatsiooni infrastruktuurile „Galileo” nii selle käivitamisel kui ka selle kasu-
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Standardimise majanduslik kasu, avaldanud DIN (Saksa Standardimisinstituut), 2000, ISBN 3-4101486-4.
Komisjoni teatis „Siseturu strateegia – prioriteedid 2003–2006”, KOM (2003) 238 lõplik.
Turuteenused hõlmavad kõiki teenused peale nende, mida osutavad ametivõimud.
Sellega seoses vt „Standardid teenusesektorites” Fraunhoferi Instituudi süsteemi- ja innovatsiooniuurimus, aprill 2003, lk 1, 2.
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tamisel väga mitmesugustes rakendustes. „Galileoga” seotud seadmete ja teenuste sujuv
jõudmine maailmaturule sõltub sellega seotud standardite tunnustamisest kõige laiemal tasandil. Normieelsed uuringud (uuringud standarditele teadusliku aluse loomiseks) täiustavad ärikeskkonda, soodustades investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse ning innovatsiooni. Sellepärast on oluline tugevdada sidet uurimistegevuse ja standardimise vahel eesmärgiga saavutada optimaalne kasu standardimisele.
2.2.3

Standardimine ning info- ja sidetehnoloogia

Standardid võivad olla abiks koostalitlusvõime loomisel ja tagamisel ning seega aidata
vältida turgude killustumist. See on eriti oluline kiiresti arenevatel turgudel, kus tehnoloogia
pidevalt muutub, ennekõike info- ja sidetehnoloogia vallas. Siin on turg viimase aastakümne
jooksul põhjalikult ja jäädavalt muutunud. Selle turu liberaliseerimisega on kaasnenud sektoritevaheline konkurents. Kunagine monoliitne maailm on asendunud heterogeense tehnoloogiaarenguga.
Aset on leidmas märkimisväärne suundumine riistvaralt tarkvarale. See tähendab liikumist tavapärastest standardimisvormidest kaugemale, lühiajalise arendus- ja kasutustsükliga toodete
poole. See annab paralleelseid lähenemisviise standardite koostamiseks, et saavutada koostalitlusvõime, mis on põhinõue turu killustumise vältimiseks, ning eeldab standardite väljatöötamise kiirenemist ja nende propageerimist. Telekommunikatsioon ja infotehnoloogia lähenevad teineteisele ning turud on muutunud globaalseks, millega kaasnevad uued turustruktuurid
ja ülemaailmne tööstuspartnerlus. Selle tulemusel kasvab konsortsiumide ja foorumite tähtsus
standardite väljatöötamisel, mis omakorda tekitab küsimusi nii Euroopa standardiorganisatsioonide rolli ja struktuuri kui ka ametivõimude sekkumise kohta EL tasandil. Info- ja sidetehnoloogia sektori seadusandlust toetav standardimine tuleks uuesti läbi vaadata.
Euroopa standardimispoliitika ning Euroopa standardiorganisatsioonid peavad neid fakte tunnistama ja tihedas koostöös teiste asjaosalistega, eelkõige tööstusega, kujundama ümber poliitika, protsessid ja organisatsioonistruktuurid, et paremini reageerida muutunud turunõuetele.
2.3

Standardimine ühiskonna vajaduste toetamiseks

2.3.1

Keskkond

Komisjon märkis oma teatises integreeritud tootepoliitika kohta,15 et standardid pakuvad
häid võimalusi säästva arengu toetamiseks, hõlmates majanduslikke, ühiskondlikke ja
keskkonnaalaseid aspekte. Samuti mainis komisjon standardeid kui üht vahendit, mille täiustamine võiks aidata luua raamistiku toodete pidevaks keskkonnaalaseks täiustamiseks kogu
nende olelustsükli jooksul. Sellega kooskõlas on komisjon oma hiljutises teatises „Keskkonnaaspektide integreerimine standardimisse”16 põhisõnumina tugevasti julgustanud kõiki
standardimise asjaosalisi astuma jätkusuutlikke samme eesmärgiga integreerida keskkonnakaitse standardimisse.17
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KOM (2003) 302.
KOM (2004) 130 lõplik, 25. veebruar 2004.
Komisjon on andnud mandaadi standardimiskava koostamiseks energiat tarbivate toodete ökodisaini
valdkonnas; Euroopa standardimisorganisatsioonid on selle mandaadi vastu võtnud ning töö peaks varsti algama.
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2.3.2

Üldine kättesaadavus

Standardid on oluline vahend ühiskonna ja majanduse paremaks sidumiseks. Euroopa ühiskond vananeb. Selle tagajärjel on olemas kasvav turg kaupade ja teenuste jaoks, mis vastavad puuetega inimeste ja/või vanurite nõudmistele. Standardimisega saab sellele väljakutsele vastata ning sillutada teed uuenduslikele tehnoloogiatele, mis on kõigile kättesaadavad.
See nõuab siiski suurt pühendumist kõikidelt asjaosalistelt.
2.3.3

Turvalisus

Standardimisel peaks ka olema oluline osa terrorismivastase võitlusega ja kuritegude ärahoidmisega seotud poliitikas eesmärgiga kaitsta sihtmärkideks osutuda võivaid kodanikke,
infrastruktuure ja teenuseid.
3.

STANDARDIMISE ÜLEMAAILMNE MÕÕDE

Euroopa Liidu peamised rahvusvahelised kohustused selles valdkonnas on väljendatud WTO
tehniliste kaubandustõkete lepingus. Selle lepinguga nõutakse allakirjutanutelt muu hulgas, et
tehnilisi eeskirju ja rahvusvahelisi standardeid tuleb arendada mittediskrimineerivalt ja loomata tarbetuid kaubandustõkkeid. Samuti soovitab see tugineda tehniliste eeskirjade koostamisel
rahvusvahelistele standarditele alati, kui see on võimalik.
Koostöös Euroopa standardiorganisatsioonidega edendab komisjon rahvusvaheliste standardite kasutamist. Selle raames osaleb ta äridialoogides nagu TABD18 ja MEBF19, toetab Euroopa
ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide vahelisi koostöö- ja partnerluslepinguid, edendab standarditele avatud reguleerimismudeleid nagu ÜRO Euroopa Majanduskomisjon
(UN/ECE) ning osutab tehnilist abi. Nende meetmete eesmärk on võimaldada turulepääs
Euroopa tööstusele ning tugevdada selle konkurentsivõimet.
Et olla selleks vajalikul positsioonil ja näidata Euroopa süsteemi tõhusust, vajab ühendus tugevat standardisüsteemi, sealhulgas piisavat infrastruktuuri Euroopa tasandil, millega
saaks tagada ühenduse poliitika toetamiseks rahvusvaheliste standardite alusel väljatöötatud ja
neist üle võetud Euroopa standardite ja selle poliitika omavaheline kooskõla. Paljudel võistlevatel siseriiklikel standarditel põhinev mitmetahuline süsteem ei suudaks seda ülesannet eales
täita. Sellepärast palutakse liikmesriikidel, nende standardiorganisatsioonidel ja teistel
asjaosalistel jätkuvalt toetada tugevat ja ühtset Euroopa standardisüsteemi. Samal ajal
on vaja, et Euroopa tööstus ja teised asjaosalised oleksid täielikult kaasatud Euroopa
standardimisse nii, et nad saaksid olla edasiviiv jõud rahvusvahelise standardimise tasandil.
4.

SOOVITUSED EDASISTEKS SAMMUDEKS

Nõupidamised liikmesriikidega ja standardimise asjaosalistega on kinnitanud komisjoni seisukohti standardimispoliitika suhtes. Samuti on need kinnitanud vajadust täiustusteks, mis
nõuavad tervet rida järelmeetmeid, mida on üksikasjalikumalt selgitatud komisjoni amet-

18
19

ET

Transatlantic Business Dialogue – Atlandi-ülene äridialoog.
Mercosur-Europe Business Forum – Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja Euroopa vaheline ärifoorum.
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nike töödokumendis „Euroopa standardimise ülesannete kohta”. Komisjon kasutab neid
soovitusi allpool kirjeldatud tegevusteks. Komisjon kutsub Euroopa standardiorganisatsioone,
liikmesriike ja teisi asjaosalisi neid tegevusi järgima nende pädevusvaldkondades. Soovituste
rakendamine võib viia edaspidiste sammudeni vastavalt tegevuskavale, mille töötab välja komisjon koos liikmesriikide ja asjaosalistega.
Soovitused tegevusteks on järgmised.
4.1.

4.2.

ET

Jätkata Euroopa standardimise laialdasemat kasutamist Euroopa poliitikas ja
seadusandluses.
–

Komisjon on veendunud, et standardite kasutuselevõtu laiendamine Euroopa
seadusandluse ja poliitika toetuseks muudes valdkondades lisaks ühtsele kaubaturule oli edukas. Komisjon on võtnud endale ülesande jätkata seda lähenemisviisi ja toetada oma poliitikas standardite laialdasemat kasutamist.

–

Sellega seoses on oluline suurendada liikmesriikides otsuste tegijate teadmisi
eeliste kohta, mida pakub Euroopa standardimine ühenduse seadusandluse ja
poliitika toetuseks.

Tõhususe suurendamine, omavaheline kooskõla, Euroopa standardimise ja selle
institutsioonilise raamistiku silmapaistvus
–

Tõhusus: on hädavajalik, et Euroopa standardid töötataks välja mõistliku aja
jooksul. Selle raames peavad Euroopa standardiorganisatsioonid (ESOd) ka
edaspidi oluliselt parandama oma tegevuse tõhusust, et asjakohaselt reageerida
tööstuse ja seadusandjate vajadustele. See viitab ka vajadusele selliste protseduuride järele, mille abil saaks konsortsiumide vajadusi ESOdega paremini
kooskõlastada. ESOd peaksid täielikult rakendama sünergiapotentsiaali, täiustades omavahelist koostööd ning tugevdades ühist huvi pakkuvate küsimuste
kooskõlastamise mehhanisme.

–

Info- ja sidetehnoloogia: komisjon püüab algatada koos liikmesriikide ja asjaosalistega strateegilise läbivaatuse uurimaks, kuidas kõik standardimise osalised saaksid paremini reageerida ühiskonna ja turu vajadustele, pakkudes tõhusalt väljaarendatud spetsifikaate infotehnoloogia sektoris.

–

Kõikide asjaomaste poolte (valitsusvälised organisatsioonid, keskkond, tarbijad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, ametivõimud, äriesindajad vastavalt tehniliste kaubandustõkete lepingu mõttele) tõhus osalemine ei ole veel
piisavalt hästi tagatud Euroopa standardiorganisatsioonide tasandil ega ka kõikides liikmesriikides. Vaja on täiustusi. Suurendada tuleb jõupingutusi, et ettevõtjad tunnustaksid standardimist kui strateegilist vahendit konkurentsivõime
parendamiseks ning tehniliste õigusaktide ühetaoliseks kohaldamiseks siseturul. Selles suhtes tuleb uuesti aktiveerida igaühe jõupingutused.

–

Institutsioonilise raamistiku tugevdamine: standardimise mõju tagamiseks tuleb
reformida institutsioonilist raamistikku. See hõlmab õigusliku aluse loomist
Euroopa standardimise rahastamiseks ning direktiivi 98/34, millega nähakse ette standarditest ja tehnilistest eeskirjadest teatamise kord, standardite osa uuesti
läbivaatamist.
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–

4.3

ET

Euroopa standardimise elujõulisus finantsaspektist. Euroopa standardimise rahastamine peab sisuliselt põhinema selles osalejate panustel. Arvestades standardimise tähtsust Euroopa poliitika toetamisel, võtab komisjon endale kohustuse kaasfinantseerida Euroopa standardimistegevust ja Euroopa infrastruktuure. Liikmesriigid võtavad endale kaasvastutuse Euroopa standardimissüsteemi
finantsilise elujõulisuse suhtes. CEN/CENELEC (Euroopa Standardimiskomitee ja Euroopa Elektrotehnilise Standardimise Komitee) keskse infrastruktuuri
rahastamine, mis on seni sõltunud üksnes EL panustest ning riikide standardiorganisatsioonide iga-aastastest sissemaksetest, tuleks uuesti läbi vaadata eesmärgiga seada see laiemale alusele. Euroopa huve esindavate tugevate tsentraliseeritud infrastruktuuride säilitamine on hädavajalik. Komisjon teeb seadusandliku ettepaneku, millega nähakse ette õiguslik alus Euroopa standardimise
kui Euroopa poliitika huve teeniva vahendi rahaliseks toetamiseks seoses kõikide nende tegevuste ja vajadustega.

Euroopa standardimine silmitsi globaliseerumisega
–

Ka edaspidi soodustab komisjon rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide
(ISO, IEC, ITU) koostatud rahvusvahelisi standardeid ning toetab nende ülevõtmist Euroopa Liidus.

–

Rahvusvaheliste standardite väljatöötamisel ja ülevõtmisel Euroopa standarditesse Euroopa poliitika toetuseks peavad Euroopa standardiorganisatsioonid tagama järjepidevuse nende standardite ja EL poliitika eesmärkide vahel.

–

Suurendada tuleb Euroopa standardimise rolli rahvusvahelises kontekstis ja Euroopa standardimise saavutuste tutvustamist, et laiendada turulepääsu ja edendada konkurentsivõimet. Euroopa tööstuselt ja teistelt osalistelt tuleb paluda, et
nad rahvusvahelise standardimise edasiviiva jõuna kinnitaksid oma panust Euroopa standardimisse. Samuti on asjakohane kinnitada koos liikmesriikidega
(pidades silmas laienenud liitu) nende seotust Euroopa standardimisega. Euroopa Standardiorganisatsiooni ja teisi asjaosalisi julgustatakse astuma konkreetseid samme oma tegevuse tutvustamiseks.
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