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1.

SAMMANDRAG

Standardisering är en del av rådets och kommissionens politik för att uppnå ”bättre
lagstiftning”, skärpa företagens konkurrenskraft och avlägsna hinder för internationell
handel. Detta bekräftades av Europaparlamentet 19991 och av rådet både i en resolution av
den 28 oktober 19992 och i slutsatser av den 1 mars 20023 om standardiseringens roll i EU.
Då uppmanade rådet också kommissionen att se över målsättningar, räckvidd och behov
för EU:s standardiseringspolitik. Kommissionen har svarat på rådets begäran genom att
analysera nuläget och peka på centrala områden där det europeiska standardiseringssystemet
och de medel som europeisk standardisering har till sitt förfogande kan och bör förbättras.
Resultaten av analysen läggs fram i två dokument. Det första är detta meddelande där
betydelsen av att använda standardisering som komplement till EU:s politik betonas. Det
andra dokumentet är ett kommissionens arbetsdokument som behandlar utmaningarna för
europeisk standardisering, närmare bestämt en analys av de utmaningar europeisk
standardisering möter i en föränderlig ekonomi, och som innehåller rekommendationer på hur
dessa utmaningar bäst övervinns.
Kommissionens översyn visade att nuvarande standardiseringssystem i EU, som
huvudsakligen bygger på direktiv 98/34/EG4, har gett de resultat som förväntades.
Europeisk standardisering har visat sig vara ett framgångsrikts verktyg för att fullfölja
den inre marknaden för varor.
Det finns dock utrymme för förbättringar för alla berörda parter, dvs. Europeiska
kommissionen,
de
europeiska
standardiseringsorganen,
de
nationella
standardiseringsorganen, nationella myndigheter, näringslivet och intresseorganisationer på standardiseringsområdet.
–
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Europeisk standardisering har bidragit väsentligt till den inre marknadens goda
funktion. Sedan 1998 har ca 20 nya rättsakter och förslag där standarder fungerar
som komplement utvecklats och genomförts. Dessa berör särskilt informations- och
kommunikationstekniken (IT), miljövård och konsumentskydd. De positiva
resultaten pekar mot att standarder som komplement till lagstiftning är en modell

Resolution om kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet ”Effektivitet och tillförlitlighet i
europeisk standardisering enligt den nya metoden”, EGT C 150, 28.5.1999.
Rådets resolution av den 28 oktober 1999 om standardiseringens roll i EU (EGT C 141, 19.5.2000).
Rådets slutsatser om standardisering, 1.3.2002, (EGT C 66, 15.3.2002).
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter, EGT L 204, 21.7.1998, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/48/EG, EGT L 217, 5.8.1998.
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som, antingen den baseras på nya metoden eller går därutöver, bör kunna
användas på fler områden inom EU-rätten. Kommissionen kommer, i linje med
åtagandet att förbättra lagstiftningen, att fortsätta att bredda användningen av
standarder som komplement till lagstiftning. Europeisk standardisering kan
medverka till att stärka konkurrenskraften i EU-företagen. Genom det frivilliga
europeiska standardiseringssystemet kan mycket göras på alla områden som är
viktiga för att den inre marknaden ska fungera väl, inte bara den inre marknaden för
varor, utan också t.ex. tjänster, IT, konsument- och miljöskydd.
–

Här är det dock viktigt att europeisk standardisering reagerar adekvat på
marknadens behov, särskilt industrins behov. Kommissionen är medveten om kritik
när det gäller effektiviteten och snabbheten i arbetet med att ta fram standarder,
särskilt på området ny teknik, t.ex. IT, där snabb standardisering är ett måste om man
vill klara de krav som ställs av snabba förändringar i förutsättningarna på marknaden.
Specifikationer framtagna av industriforum eller –konsortier spelar en allt viktigare
roll, särskilt på internationell nivå. Kommissionen bedömer att det finns stor
potential för effektivitetsförbättringar i EU:s standardiseringssystem och dess
sätt att tillmötesgå marknadens eller företagens behov samt hantera ständiga
förändringar i förutsättningarna. Med hänsyn till att europeisk standardisering är
en oberoende verksamhet och sker på näringslivets initiativ uppmanas de europeiska
standardiseringsorganen att, tillsammans med övriga berörda parter, undersöka om
arbetsmetoderna, förfaringssätten och policyn återspeglar användarnas behov i
tillräcklig grad och överväga bättre sätt att möta marknadens krav.

–

EU-nivån ska bidra till arbetet med att göra standardisering till ett bättre komplement
till EU:s politik genom att göra en genomgripande genomgång av organisationen
så att standardiseringen kan fylla sin uppgift på ett effektivt sätt. Det behövs en
rättslig grund för finansieringen av europeisk standardisering och en översyn av de
delar som handlar om standardisering i direktiv 98/34/EG om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.

–

Kommissionen ska, i samarbete med de europeiska standardiseringsorganen, fortsätta
att uppmuntra arbetet på internationella standarder i lämpliga internationella
standardiseringsorgan och stödja deras användning. De internationella standarder
som redan finns ska så långt möjligt omsättas enhetligt av de europeiska
standardiseringsorganen och användas som grundval för EU-rättsakter.

–

Kommissionen anser att det europeiska standardiseringssystemet och dess
framgångar bör synliggöras utanför EU med inriktning på att framhålla fördelarna
med EU:s integreringsmodell, särskilt för EU:s nya grannländer efter den senaste
utvidgningen. I ett nyligen publicerat meddelande, Europeiska grannskapspolitiken5,
lyfter kommissionen särskilt fram betydelsen av överensstämmelsebedömningar och
standardisering i detta sammanhang. Vidare bör synergieffekter utnyttjas genom
närmare samverkan mellan de europeiska standardiseringsorganen, de nationella
standardiseringsorganen, kommissionen och medlemsstaterna så att europeisk
standardisering blir mera synlig utanför EU6.
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KOM(2004) 373 slutlig.
Se kommissionens arbetsdokument om utmaningarna för europeisk
http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/index.htm (kommer snart).
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2.

NYA POLITKOMRÅDEN MED STANDARDISERINGSPOTENTIAL

2.1

Ny lagstiftning och nya lagstiftningsinitiativ

EU-standardisering, som komplement till rättsakter enligt den nya metoden, har visat
sig vara ett användbart och viktigt instrument i arbetet med att fullfölja den inre
marknaden för varor. Rådet slog i slutsatserna av den 1 mars 2002 om europeisk
standardisering fast att standardiseringen är en framgång. Kommissionen uppmanades att
utreda om modellen med europeiska standarder som komplement till lagstiftning skulle
kunna användas på andra politikområden utanför inremarknadsreglerna.
Det bör i detta sammanhang understrykas att den nya metoden har visat sig vara en
lagstiftningsmodell där allmänhetens intressen (dvs. att värna folkhälsa och säkerhet, miljöoch konsumentskydd) och näringslivets intressen av att ta fram standarder som svarar mot
”teknikens utvecklingsstadium” har kunnat förenas på ett lyckat sätt. Den medger smidigare
och mindre rigida rättsakter på områden där man annars hade blivit tvungen att reglera varje
detalj i själva rättsakten.
Redan i meddelandet ”Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om de
åtgärder som vidtagits till följd av de resolutioner om europeisk standardisering som antogs av
rådet och Europaparlamentet 1999” rapporterade kommissionen om åtgärder inriktade på att
bredda användningen av standarder som komplement till lagstiftning och politik7. Sedan rådet
återigen bad om en fortsättning på denna inriktning i mars 2002 och mot bakgrund av dels
önskan att i synnerhet med hänsyn till EU-utvidgningen förenkla lagstiftningen, dels de
åtgärder som föreslås för att uppdatera och förenkla den gällande EU-rätten8, gjordes
ytterligare framsteg genom ett antal olika EU-initiativ inom lagstiftning och politik. Följande
områden berörs, särskilt inom ramen för kommissionens politik för ”bättre lagstiftning”9:
Informations- och kommunikationsteknik, tjänster, transporter samt miljö- och
konsumentskydd.
Det är därför i högsta grad önskvärt att bredda användningen av standarder till
lagstiftningsområden utanför den inre marknaden, varvid hänsyn självklart måste tas
till eventuella särdrag hos de aktuella områdena och till vad som anges i kommissionens
förslag om styrelseformer och bättre lagstiftning.
2.2

Standardisering som konkurrenskraftsstöd

Att europeisk standardisering fungerar som en stötta för EU-rätten är inte dess enda
företräde. Genom att låta berörda parter ta fram frivilliga standarder kan man skapa mervärde
och stärka konkurrenskraften10. Standarder har alltid varit en naturlig del av
marknadsekonomin och medverkat till att förbättra ländernas välstånd. Standarder brukar
7
8
9
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För detaljer, se KOM(2001) 527 slutlig, s. 9 f.
KOM(2003) 71.
Kommissionens rapport om styrelseformerna i EU, december 2002, KOM(2002) 705 slutlig. Som en
del av ambitionen att lagstifta bättre har kommissionen förbundit sig att mera systematiskt genomföra
konsekvensanalyser i samband med viktiga lagstiftningsprojekt. I detta sammanhang måste alternativ
och de minst tvingande lösningarna undersökas. En metod är att hänvisa till frivilliga standarder.
Exempelvis anges i en undersökning gjord av Österrikes standardiseringsorgan, ÖN (Österreichische
Normungsinstitut), (Der Nutzen der Normung für Unternehmen und Volkswirtschaft, s. 20) att
standardiseringen i Österrike ger en vinst på 1,74 miljarder euro mot en kostnad på 43 miljoner euro.
Vinsten var alltså 40 ggr så stor som kostnaden.
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skärpa konkurrensen och sänka produkt- och försäljningskostnaden, vilket gagnar hela
samhällsekonomin. Standarder verkar genom att begränsa variationen, skapa
överensstämmelse, trygga kvaliteten och sprida information. En undersökning som ett
betydande standardiseringsorgan nyligen genomförde visar att standardiseringen i Europa
höjer BNP med ca 1 %11. Vidare framhölls att standardisering genererar ett minst lika stort
mervärde som patent. Detta bekräftar uppfattningen att standardisering är viktigt för EUpolitiken. Kommissionen är väl medveten om dessa fakta och har följaktligen integrerat
användningen av standarder i flera olika dokument med koppling till EU-politiken.
2.2.1

Initiativ för att förbättra den inre marknaden för varor och tjänster

I meddelandet Strategin för den inre marknaden 2003-200612 lägger kommissionen fram en
plan i tio punkter som ska få den inre marknaden att fungera bättre. Bland prioriterade
målsättningar märks bättre fri rörlighet för varor och praktisk tillämpning av fri
rörlighet för tjänster.
Tjänstesektorn (t.ex. företagstjänster, transporter, energi, telekom, turist- och fritidsnäring)
svarar för en stor procentandel av den totala sysselsättningen (70 % av den totala
sysselsättningen är i marknadstjänster)13 i EU:s privata sektor. Men antalet frivilliga
standarder inom tjänstesektorn svarar inte alls mot sektorns ekonomiska betydelse och
potential14. Europeiska standarder uppfattas som ett sätt att främja EU-intern handel med
tjänster och skärpa konkurrenskraften. Därför har kommissionen bett de europeiska
standardiseringsorganen att tillsammans med övriga berörda parter ta fram en plan över
prioriterade standardiseringsområden och sätta igång en dynamisk standardiseringsprocess på
EU-nivå.
Det finns en enastående uppsättning gemensamma standarder, men kommissionen tvingas
konstatera att certifieringssystemen och de nationella kvalitetsmärkena fortfarande är långt
från enhetliga. Producenter som går in med produkter på EU-marknaden upplever därför ofta
att de måste visa att de uppfyller olika krav genom att märka sina produkter med nationella
certifieringsmärken. Det skulle vara ett gigantiskt steg framåt om man kunde använda ett
gemensamt EU-märkningssystem för att visa att en viss produkt överensstämmer med en eller
flera frivilliga standarder. De europeiska standardiseringsorganen, deras medlemmar på
nationsnivå, medlemsstaterna och andra berörda parter uppmanas att söka lösningar
på hur angreppssättet kan förbättras.
2.2.2

Innovation

Standarder spelar också en viktig roll för innovation och påverkar därmed företagens
investeringsbeslut om FoTU. I egenskap av källa till kunskap om den nyaste tekniken breddar
standarder kunskapsbasen i samhällsekonomin och medverkar till att ny teknik och aktuella
forskningsresultat integreras harmoniskt i arbetet med att konstruera och utveckla nya
produkter och tjänster. Standarder underlättar vidare marknadsföringen genom att främja ett

11
12
13
14

SV

Standardiseringens ekonomiska vinster, publicerad av DIN (Tysklands standardiseringsorgan:
Deutsches Institut für Normung) 2000 ISBN 3-410- 1486- 4.
Kommissionens meddelande - Strategin för den inre marknaden - Prioriteringar för 2003-2006,
KOM(2003) 238 slutlig.
Marknadstjänster omfattar alla tjänster utom dem som tillhandahålls av offentliga myndigheter.
Se i detta sammanhang: Standards in the Service Sectors, Fraunhofer Institute Systems and Innovation
Research, april 2003, s. 1–2.

5

SV

enhetligt handelsspråk. Ett tydligt exempel är GSM (Global System for Mobile
Communications) som skapade en internationell marknad för mobila kommunikationer och
är en drivande kraft bakom utvecklingsarbetet på många mobila tillämpningar. Genom den
nya infrastrukturen för satellitnavigering ”Galileo” stöder vidare europeiska och
internationella standarder på liknande sätt inte bara genomförandet av systemet utan också
dess användning i ett stort antal tillämpningar. Ett friktionsfritt införande av
Galileoanordningar och Galileotjänster förutsätter bred acceptans av relaterade standarder.
Perinormativ forskning (forskning inriktad på att underbygga standarder vetenskapligt) stöttar
de delar av näringslivet som tenderar att investera i FoTU och innovation. Det är därför
viktigt att stärka kopplingen mellan forskning och standardisering med siktet inställt på att dra
så stor nytta som möjligt av standardiseringen.
2.2.3

Standardisering och informations- och kommunikationsteknik (IT)

Standarder kan åstadkomma och säkerställa samverkansförmåga och därmed hjälpa till
att motverka marknadsfragmentering. Detta är särskilt viktigt när marknader utvecklas snabbt
och tekniken ständigt ändras, t.ex. IT. Här har marknaden förändrats genomgripande och
definitivt under det senaste decenniet. Avregleringen av marknaden har inneburit att olika
sektorer tvingas konkurrera. En värld präglad av monopol har ersatts med fortlöpande och
mångsidig teknisk utveckling.
En viktig trend är förskjutningen från hårdvara till mjukvara. Det betyder att man rör sig från
traditionella former av standardisering mot produkter med kortare utvecklings- och
exploateringscykler. Detta kräver tidig standardisering för att åstadkomma
samverkansförmåga, vilket är en förutsättning för att man ska slippa marknadsfragmentering,
och driver på arbetet med att ta fram standarder och presentera nya produkter. Vidare
konvergerar telekom och IT, marknaderna har blivit globala, vilket i sin tur leder till en ny
marknadsorganisation och till samverkan mellan företagen på internationell nivå. Resultatet är
att konsortier och fora spelar en allt viktigare roll när det gäller att utveckla standarder. De
riskerar att tränga ut de europeiska standardiseringsorganen och underminera EUmyndigheternas roll. Standardisering som komplement till lagstiftningen om IT är en modell
som behöver ses över.
EU:s standardiseringspolitik, liksom de europeiska standardiseringsorganen, måste ta hänsyn
till dessa fakta. Politiken, arbetssättet och organisationen måste förändras i nära samarbete
med de berörda parterna, särskilt näringslivet, så att man kan reagera bättre på de nya
förutsättningar som råder på marknaden.
2.3

Standardisering till stöd för samhällsbehov

2.3.1

Miljö

I meddelandet Integrerad produktpolitik15 framhåller kommissionen att standarder har
stor potential att stödja hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljöhänseende.
Standarder förtecknades också som ett bland flera sätt att lägga fast en ram för kontinuerlig
miljöskyddsrelaterad produktförbättring genom hela livscykeln. Målsättningen är att inrikta
standardiseringsarbetet på bättre hänsyn till miljön. Därför har kommissionen i det nyligen
publicerade meddelandet Integrering av miljöaspekter i europeisk standardisering16
15
16
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KOM(2003) 302.
KOM(2004) 130 slutlig, 25.2.2004.
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tryckt starkt på huvudbudskapet att alla aktörer i standardiseringsarbetet måste vidta åtgärder
som en gång för alla integrerar miljöskydd i standardisering17.
2.3.2

Allmänt tillträde

Standarder är ett viktigt medel för bättre sammanhållning i samhället. I EU åldras
befolkningen. En följd är att marknaden för varor och tjänster riktade till funktionshindrade
och äldre människor växer. Standardisering är ett sätt att ta tag i utmaningen och bereda
väg för ny innovativ teknik som tryggar tillträde och åtkomst åt alla. Men detta kräver ett
starkt engagemang från alla inblandade parter.
2.3.3

Säkerhet

Standardisering bör också kunna spela en viktig roll i den säkerhetspolitik som ska förebygga
terrorism och brott samt skydda potentiella mål (människor, infrastruktur och tjänster).
3.

STANDARDISERINGENS GLOBALA DIMENSION

EU:s viktigaste internationella åtaganden på området finns i WTO:s avtal om tekniska
handelshinder (TBT). Genom avtalet förbinder sig signatärerna bl.a. att se till att tekniska
föreskrifter och internationella standarder utarbetas och tillämpas utan diskriminering och
utan att skapa onödiga handelshinder. Det innehåller också en rekommendation att använda
internationella standarder så ofta som möjligt när tekniska föreskrifter utformas.
Kommissionen förespråkar, tillsammans med de europeiska standardiseringsorganen,
användning av internationella standarder. Av den anledningen deltar kommissionen i
företagsdialoger, t.ex. TABD18 och MEBF19, understödjer samarbets- och partneravtal mellan
de europeiska standardiseringsorganen och internationella motsvarigheter, uppmuntrar
standardbaserad reglering som i FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) och
tillhandahåller tekniskt bistånd. Detta arbete syftar till att öppna marknader för EU:s
näringsliv och förbättra dess konkurrenskraft.
Men för att EU ska kunna göra detta och för att den europeiska modellens effektivitet ska
framstå tydligt behöver EU ett kraftfullt system av standarder, inklusive tillräcklig
infrastruktur på EU-nivå. Systemet måste borga för att internationella standarder, som
utarbetas och inlemmas med europeiska standarder för att komplettera EU:s politik, stämmer
överens med denna politik. Ett splittrat system baserat på flera sinsemellan konkurrerande
nationella standardiseringsorgan kommer aldrig att kunna spela den rollen. Medlemsstaterna,
deras nationella standardiseringsorgan och övriga berörda parter uppmanas därför att
fortsätta att stödja planerna på ett starkt och sammanhållet europeiskt system av
standarder. Samtidigt är det viktigt att EU:s näringsliv och övriga berörda parter är
engagerade i EU:s standardiseringsarbete så att de kan agera pådrivande i det
internationella standardiseringsarbetet.

17

18
19
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En praktisk följd av detta är att kommissionen har lagt ett uppdrag på programplanering av
standardiseringarbete på området ekologisk utformning av energiförbrukande produkter. Uppdraget har
godkänts av standardiseringsorganen i EU och arbetet förväntas starta snart.
Trans Atlantic Business Dialogue.
Mercosur European Business Forum.
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4.

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

Rådslag med medlemsstaterna och andra berörda parter om standardisering har bekräftat
kommissionens synpunkter om standardiseringspolitiken. Det har också bekräftats att den
behöver förbättras, vilket kräver ett antal uppföljningsåtgärder, enligt den mer detaljerade
genomgången i kommissionens arbetsdokument om utmaningarna för EU:s
standardiseringsarbete. Kommissionen kommer att genomföra de nedan redovisade
rekommenderade åtgärderna. Vidare uppmanar kommissionen de europeiska
standardiseringsorganen, medlemsstaterna och övriga berörda parter att genomföra
motsvarande åtgärder på sina respektive behörighetsområden. Arbetet på
rekommendationerna kan leda till ytterligare åtgärder, som i så fall kommer att fastställas i en
åtgärdsplan, som kommissionen ska arbeta fram i samarbete med medlemsstaterna och övriga
berörda parter.
Följande åtgärder rekommenderas:

SV

4.1.

Utökad användning av europeisk standardisering i EU:s politik och lagstiftning

–

Kommissionen är övertygad om att användningen av standarder som komplement till
EU:s lagstiftning och politik på andra områden än den inre marknaden var ett lyckat
initiativ. Kommissionen tänker fortsätta på den vägen och stödjer utökad användning
av standarder i EU-politiken.

–

I detta sammanhang är det viktigt att förbättra insikten hos beslutsfattare i
medlemsstaterna om fördelarna med europeisk standardisering som komplement till
EU:s lagstiftning och politik.

4.2.

Bättre effektivitet, sammanhållning och synlighet för europeisk standardisering
och arbetets organisation

–

Effektivitet: Det är viktigt att europeiska standarder färdigställs på rimlig tid. Därför
måste de europeiska standardiseringsorganen bli mycket effektivare, vilket också
svarar mot näringslivets och lagstiftarens behov. Detta gäller också tillgänglighet,
konsortiernas möjligheter att få sina behov behandlade av de europeiska
standardiseringsorganen. Standardiseringsorganen bör vidare dra nytta av
synergieffekter genom att samarbeta bättre kring ämnesområden av gemensamt
intresse.

–

IT: Kommissionen kommer, tillsammans med medlemsstaterna och andra berörda
parter, att inleda en strategisk översyn inriktad på att utröna hur samtliga aktörer kan
anpassa standardiseringsarbetet bättre till de krav samhället och marknaden ställer,
dvs. lyckas med att utarbeta standarder för IT på ett effektivt sätt.

–

Aktivt deltagande från alla berörda parter (icke-statliga organisationer, miljö,
konsumenter, små och medelstora företag, myndigheter, företrädare för näringslivet
med hänsyn till TBT-avtalet) är ännu inte säkrat i tillräcklig grad, varken inom de
europeiska standardiseringsorganen eller i alla medlemsstater. Här krävs bättring.
Vidare krävs större ansträngningar för att få företagarna att se europeisk
standardisering som ett strategiskt verktyg för att stärka konkurrenskraften och uppnå
enhetlig tillämpning av tekniska föreskrifter på den inre marknaden. Förnyat
engagemang från alla parter behövs.
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–

Starkare organisation: Organisationen måste förändras så att standardiseringsarbetet
kan bedrivas på ett effektivt sätt. Det behövs en rättslig grund för att säkerställa
finansieringen av europeisk standardisering och en omarbetning av de
standardrelaterade delarna i direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter.

–

Ekonomiskt bärkraftig europeisk standardisering: Europeisk standardisering måste
huvudsakligen finansieras genom bidrag från dem som deltar. Eftersom europeisk
standardisering har en stödjande funktion i förhållande till EU-politiken deltar
kommissionen i finansieringen av standardiseringsarbetet och organisationen.
Medlemsstaterna tar en del av ansvaret för det europeiska standardiseringssystemets
ekonomiska överlevnad. De centrala organen CEN/Cenelec finansieras än så länge
endast med EU-medel och årsavgifterna från de nationella standardiseringsorganen
bör ses över med inriktning på att lägga finansieringsansvaret på en bredare bas. Det
är viktigt att slå vakt om en stark, central organisation som kan företräda EU:s
intressen. Kommissionen kommer att lägga ett lagförslag om finansiering av
europeisk standardisering som kommer att beakta alla dessa verksamheter och behov,
som ska tjäna EU-politiken.

4.3

Europeisk standardisering och globaliseringen

–

Kommissionen kommer att fortsätta att stödja internationella standarder som
utarbetas av internationella standardiseringsorgan (ISO, IEC, ITU) och se till att de
tillämpas i EU.

–

När internationella standarder utvecklas och omsätts till europeiska standarder som
komplement till EU-politiken måste de europeiska standardiseringsorganen se till att
standarderna är förenliga med målsättningarna för EU:s politik.

–

Europeisk standardisering måste spela en mer framträdande roll på den
internationella scenen och dess resultat i form av bättre marknadstillträde och skärpt
konkurrenskraft måste synliggöras. Det är viktigt att uppmuntra näringslivet och
andra berörda parter att stödja europeisk standardisering så att den kan ha en
drivande effekt på internationell standardisering. Det är också lämpligt att be
medlemsstaterna (särskilt på grund av EU-utvidgningen) bekräfta sitt engagemang
för europeisk standardisering. De europeiska standardiseringsorganen och berörda
parter bör vidta konkreta åtgärder för att synliggöra verksamheten.
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